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Samenvatting
Er wordt een verkennende visie geschreven om keuzes te kunnen maken over de inrichting en beheer van recreatie in de Noordwaard. Daarnaast om het gebied als
rustgebied te kunnen blijven behouden, rekening houdend met de hoofdfunctie van waterveiligheid. De vraag is wat voor richtlijnen het gebied nodig heeft om wensen te
behartigen van bezoekers, belanghebbenden en de omwonenden van de Noordwaard.
Literatuuronderzoek is verricht naar wat er fysiek aanwezig is in het gebied op het gebied van ecologie, geologie, cultuurhistorie en recreatie. Bezoekers en
belanghebbenden worden bestudeerd middels literatuuronderzoek. Voor omwonenden is een enquête ontwikkeld. Het referentiekaderhoofdstuk zoekt oplossingen voor
problemen die uit de ontwerpcriteria zijn gedestilleerd. Het randvoorwaarden hoofdstuk werpt een beleidskader op voor alle andere criteria. Per hoofdstuk wordt
ontwerpcriteria opgesteld en naast elkaar gezet in een multicriteria-analyse. Hieruit volgt richtlijnen die beschreven zijn in het Programma van Eisen. Het is de basis waarop
de verkennende visie is geschreven.
Het gebied kan op fysiek vlak worden ingedeeld in poldertypen: natte laag bekade polder met natuurlijk/half-natuurlijk grasland. Droge laag bekade polder met
productiegrasland. Droge hoog bekade polder met productiegrasland en een intergetijdengebied. Cultuurhistorische waarden zijn het fort Steurgat, buurtschap
Kievitswaard, (huis)terpen, historische groenstructuren en oude dijken en paden. Er zijn in de randen van het gebied horeca, jachthavens en overnachtingsmogelijkheden
aanwezig. Overige recreatievoorzieningen zijn kano- en fietsverhuur, een vispond, vogelkijkhut en kanoaanlegplaatsen.
Belangrijkste mensenwensen- en meningen zijn: meer horeca, sanitair, betere doorstroom Bandijk, rustplekken en parkeervoorzieningen zijn gewenst. Er is daarnaast
draagvlak voor de grote grazers. Bewoners hebben vaker een esthetisch en wildernisnatuurbeeld. Bezoekers hebben vaker een esthetisch en biocentrisch natuurbeeld. De
Noordwaard wordt het vaakst gebruikt om te fietsen, rustig te wandelen of tot rust te komen.
De belangrijkste inrichting richtlijnen zijn: zorgen voor klein mobiel horeca en afvalcontainers in Biesboschstijl; meer parkeervoorzieningen langs de Bandijk; overweeg
recreatiezonering om bezoekersoverlast te verlagen. De belangrijkste communicatie richtlijnen zijn: betere afstemming met belanghebbenden dat de recreatie extensief
zorg voor één integraal website over de Noordwaard. De kernboodschap van landschap is rust, weidsheid, veel krekenstelsels, bewoning op terpen, bijzondere
waterdynamiek en vele vogels. De kernboodschap van natuur is vogeldiversiteit, grote grazers, bevers, reeën, een vrije ruige natuur. De kernboodschap van geschiedenis is
eeuwenlange bewoning, terug naar de oorsprong van het Biesbosch, eeuwenlange strijd tegen het water. De belangrijkste beheer richtlijnen zijn: overlast en rustbewaking
hanteren door regelmatige politie/BOA controle, flitspaaltjes op de Bandijk voor het voorkomen van snelheidsovertredingen. De visie beschrijft deze richtlijnen alsof het
gebied er zo uit zou kunnen zien over tien jaar. Het geeft aan dat het gebied veel potentie heeft voor recreatie. Door rekening te houden met de wensen van
belanghebbenden, kan het gebied in een prachtig gebied ontwikkelen waar recreatie, landbouw, natuur en waterveiligheid naast elkaar kunnen bestaan.
Uit de discussie blijkt dat het conflicterende Bandijk gebruik door bijna alle partijen als sterk ervaren werd. Oplossingen voor dit probleem conflicteert echter met de
belangen van Rijkswaterstaat voor waterveiligheid. De belangrijkste aanbevelingen zijn: het conflicterende weggebruik en oplossingen bespreken; afstemming
bewegwijzering en huisstijl; opheldering over vaarwatergebruik bij Rijkswaterstaat en het ontwikkelen van een recreatiezoneringsplan.
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1.Inleiding

Door toenemende neerslag en temperatuurfluctuaties in de Alpen, vormt hoogwater een steeds grotere bedreiging voor Nederland. Rijkswaterstaat voert daarom sinds
2007 het programma Ruimte voor Rivieren uit. Deze dient de waterstand van rivieren naar beneden te halen bij hoogwater en
zodoende de waterveiligheid te bevorderen met inzet van natuurbeheer. Één grootschalig project daarvan is de ontpoldering van de
Noordwaard polder sinds 2009. De Noordwaard is een gebied van zo’n 4.450 hectare – circa 6.000 voetbalvelden. Deze grenst aan
het Nieuwe Merwede kanaal, ten westen van Werkendam en ten noorden van het Nationale Park de Biesbosch, zie figuur 1. In vijf
jaar tijd werd de polder opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks gebied, wat betekent dat de
(landbouw)gronden nu aan de rivierzijde van de dijk gelegen zijn. Hierdoor wordt de veiligheid in het benedenrivierengebied
vergroot, rivierwater kan bij hoogwater in en uit de polder stromen (Ruimte voor de rivier, Z.d.). De Noordwaard zal hierdoor enkele
keren per jaar onder water staan. Dit komt voornamelijk in de winter voor, als de waterstand hoog is door regen en smeltwater. Niet
de hele Noordwaard valt onder het nieuwe doorstroomgebied: de delen die door hoge kades zijn omgeven, zullen maar eens in de
100 tot 1000 jaar onder water staan. Daardoor blijven kleine buurtgemeenschappen zoals Kievitswaard en enkele
landbouwbedrijven behouden worden (mRo b.v., 2015).
Figuur 1: Locatie Noordwaard (Esri Nederland, Z.d.)

De huidige inrichting zorgt ervoor dat het water doorstroomt bij een waterstandpeil van twee meter boven NAP in de Nieuwe
Merwede. Hierdoor ontstaat een enorme waterstanddaling die reikt tot Gorinchem, op acht kilometer afstand. Daarnaast is er
begrazingsbeheer waardoor waterveiligheid wordt gewaarborgd en extra recreatiebeleving toevoegt, bestaande uit inzet van waterbuffels, koniks en Schotse Hooglanders
(Stichting FREE, Z.d.). Naast waterveiligheid wordt het gebied ingezet voor landbouw, natuurontwikkeling en extensieve recreatie, waarbij activiteiten worden ondersteund
zonder veel voorzieningen in te hoeven zetten. Rustigere activiteiten zoals wandelen, vissen en fietsen (mRo b.v., 2015).

1.1 Aanleiding onderzoek
Aanleiding voor het onderzoek is de nieuwe inrichting van de Noordwaard, zoals in de inleidende tekst beschreven. Het gebied heeft een drastische metamorfose
ondergaan van volledig polderlandschap naar een half polder, half dynamieke zoetwatergetijden gebied (mRo b.v., 2015). Recreanten en omwonenden zijn op een andere
manier het gebied gaan gebruiken. Het is echter niet bekend op welke manier omwonenden het gebied zijn gaan gebruiken en wat hun wensen zijn. Een andere aanleiding
is dat er nog geen recreatierichtlijnen zijn opgesteld. Hoewel er wel een inventarisatie is gemaakt van de recreatiepotentie (Hoogendoorn, et al, 2018) en de wensen van de
meeste belanghebbenden (Van Buren, 2017), zijn deze nog niet verder geanalyseerd voor een recreatievisie. Daarnaast komt uit de stakeholdersanalyse naar voren dat er
een aantal conflicterende belangen zijn zoals een slechte verkeersdoorstroom op de Bandijk versus waterveiligheid inrichting en betere bereikbaarheid openbaar vervoer
versus rustdag op zondag onder religieuze gronden (Buren, 2017). Er is nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen.
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1.2 Probleemanalyse
Van Buren heeft een aantal conflicterende belangen en recreatieproblemen door in een stakeholdersonderzoek over de Noordwaard in kaart gebracht (2017). Bij het
opstellen van recreatievisie richtlijnen is het nodig om rekening te houden met deze problemen en conflicterende belangen, ook om eventuele oplossingen te adviseren.
Deze conflicterende belangen/problemen zijn:
-

Informatievoorzieningen betreffende aansluiting doorstroomgebied, de Kleine en Grote Noordwaard zijn niet goed op elkaar afgestemd. De bezoekers hebben
geen duidelijk beeld wie wat beheert;
Stakeholders ervaren vegetatie in het doorstroomgebied als te kaal en monotoon, teveel vegetatie hindert juist weer de waterveiligheid en doorstroming waar het
gebied juist voor is ingericht;
Er heerst daarnaast onduidelijkheid of vegetatieontwikkeling mogelijk is, gezien de doorstroomeisen van Rijkswaterstaat
Slechte toegankelijkheid gebied: er is geen voetpad naast het fietspad op de Bandijk. Alleen wandelmogelijkheden op minder toegankelijke paden die niet worden
gebruikt. Openbaar vervoer is beperkt: geen bussen op zondag vanwege de gelovige gemeenschap, doordeweeks één keer per uur.

Daarnaast heeft niet elke stakeholder dezelfde belangen:
-

Sommige recreatieve bedrijven willen dat het gebied meer recreanten trekt, anderen zien dit als bedreiging van de kwaliteit rust;
Het museum heeft baat bij bussen op zondag, de gelovige gemeenschap wilt dit als rustdag behouden;
Conflict hoofdweg (Bandijk) gebruik. Bewoners willen snel thuis zijn, vogelaars/recreanten rijden langzaam voor natuurbeleving (Van Buren, 2017).

1.3 Probleemstelling
Uit de probleemanalyse is op te maken dat er geen duidelijk inzicht is in hoe het gebied ten behoeve van de recreatie ingericht dient te worden. De vraag is dus wat voor
richtlijnen het gebied nodig heeft om wensen te behartigen van toeristen, recreanten, belanghebbenden en de omwonenden van de Noordwaard.

1.4 Doelstelling
Het doel is potentie laten zien voor het verbeteren van natuurbeleving in de Noordwaard. Hiervoor wordt een verkennende recreatievisie geschreven, die richtlijnen vormt
voor de recreatievisie waarop keuzes gemaakt kunnen worden over de inrichting en het beheer van recreatieve voorzieningen in de Noordwaard.
Dit geeft een beter zicht op hoe verschillende belanghebbenden op het moment over de recreatie mogelijkheden in de Noordwaard denken. Het is ook de bedoeling dat
duidelijk wordt hoe niet-onderzochten momenteel denken over de recreatie. Op dit moment zijn dat voornamelijk de omwonenden. Uiteindelijk worden alle belangen van
belanghebbenden tegen elkaar uitgezet en moet het onderzoek helpen een beter beeld te scheppen hoe een recreatievisie eruit kan komen te zien rekening houdend met
alle (conflicterende) recreatiebehoeften-, gebruik en belangen. Deze richtlijnen dienen immers als fundatie voor de recreatievisie waarbij recreatie en draagvlak voor de
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nieuwe ingerichte Noordwaard worden versterkt en het gebied dat steeds bekender en toeristisch wordt, tevens als rustgebied te kunnen blijven behouden,
rekeninghoudend met de hoofdfunctie van waterveiligheid. De visie moet integraal zijn, waarin alle belanghebbenden zich min of meer in kunnen vinden.

1.5 Maatschappelijke relevantie
Omdat begrazing voor de Noordwaard essentieel is voor het beheer, is het van belang te kijken naar de manier waarop de recreant aankijkt tegen begrazing van
natuurgebieden. “Grote grazers vormen tegenwoordig een vertrouwd beeld in veel Nederlandse natuurgebieden. Jaarlijks ontmoeten miljoenen bezoekers tienduizenden
in het wild levende runderen en paarden. Mensen ervaren dit vrijwel overal als positief. Grazers versterken het gevoel van ongerepte, pure natuurbeleving’’ (Groen
Kennisnet, 2015). Maar daar tegenover staan de Oostvaardersplassen die negatief in het licht zijn gekomen: “Uitgehongerde dieren, boze bijvoerende burgers en bedreigde
boswachters. In het natuurgebied is de rust wreed verstoord. Hoe heeft het zo ver kunnen komen en is 'rewilding' een goed idee?’’ (Mol, 2018)
Daarnaast heeft het aspect hoogwater gevolgen op de recreatie: opengestelde beschermde dijken bieden namelijk extra ruimte voor wandelaars. Ook heeft hoogwater tot
gevolg dat normaal beschikbare ruimte voor recreatie tijdelijk buiten gebruik wordt gesteld. Bovendien kan inundatie, een gebied gecontroleerd onder water zetten, leiden
tot schade aan vaste recreatieverblijven. Standplaatsen voor caravans zullen na een overstroming gedurende tijd ongewild zijn (Knol et al.,2002). Een ander effect van
hoogwater is het zogenoemde hoogwater-toerisme, mensen die met eigen ogen willen zien hoe hoog het water staat, zowel mensen uit de regio als uit andere streken
(Knol et al.,2002).
De huidige natuurvisie van het Rijk, ingaande van 2015 tot 2025, verlegt de aandacht van bescherming van natuur tegen de samenleving naar versterking van natuur door
de samenleving. Hoewel het Rijk zich niet terugtrekt uit natuurbescherming, worden bedrijven en burgers ook verantwoordelijk geacht zich in te zetten voor een betere
natuur. Deze verschuiving van verantwoordelijkheid heet ook wel governance. In de praktijk worden beslissingen tegenwoordig steeds vaker samen met belanghebbenden
gemaakt, ook wel de ‘participatiesamenleving’ (Rijksoverheid, 2014). Uit de stakeholdersanalyse van de Noordwaard komt dit naar voren, waarbij actief wordt gezocht naar
oplossing voor een effectieve communicatie tussen alle belangrijke stakeholders (Van Buren, 2017). Het is daarom essentieel van belang bij het opstellen van de visie dat
belanghebbenden actief worden betrokken en daarom hun draagvlak te monitoren. Daarbij is het ook van belang dat een integrale visie wordt geschreven waarbij ieder zijn
belangen zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen.

1.6 Leeswijzer
Het rapport bestaat uit vier onderdelen: een onderzoek, ontwerpcriteria, een planfase en een evaluatie. In hoofdstuk twee wordt de methodiek en theoretisch kader van
het onderzoek toegelicht. In hoofdstuk drie tot en met zes worden de resultaten van het onderzoek beschreven in vier onderdelen per hoofdstuk: kwaliteiten van de fysieke
omgeving, mensenwensen, referentievoorbeelden en beleid. Hoofdstuk zeven somt alle ontwerpcriteria van de resultaten op en sorteert deze op belangrijkheid door de
ontwerpcriteria in een matrix te plaatsen en te bespreken met de belangrijkste stakeholders. Hoofdstuk acht beschrijft het ontwerp van de recreatievisie, waarbij rekening
wordt gehouden met de wensen van alle belanghebbenden. Als laatste bestaat hoofdstuk negen uit een evaluatie, waarin wordt geconcludeerd in hoeverre het doel is
bereikt. Dit wordt afgesloten met aanbevelingen voor gemeenten, de opdrachtgever en vervolgonderzoek.
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2. Theorie en methode

Om duidelijk inzicht te creëren hoe het gebied recreatief ingericht dient te worden, is er onderzoek nodig om ontwerpcriteria op te stellen. Deze dient als sturing om
wensen te behartigen van toeristen, recreanten, belanghebbenden en omwonenden. Hiervoor wordt een aantal theorieën gebruikt om bestaande recreatie en
recreatiewensen beter in kaart te brengen. Dit hoofdstuk behandeld allereerst het theoretisch kader van de methodiek, daarna wordt de methodiek van het onderzoek
beschreven.

2.1 Theorie
2.1.1 Leisure leefstijl
Om het landschap te typeren en interesses en wensen van bezoekers in kaart te brengen wordt de leefstijltheorie benut. Deze theorie wordt gebruikt bij het inrichten van
de enquête in paragraaf 2.3. Deze categoriseert bezoekers op basis van interesses en wensen, een model ontwikkeld door verschillende provincies, zie ook figuur 2. Op
deze manier kan communicatie en recreatie beter worden afgestemd per leefstijl groep (SAMR, 2018). Daarnaast gebruikt de gemeente Werkendam de leisure leefstijl in
onderzoeken (D. Ernest, persoonlijke communicatie, 28 februari 2018). Recreanten kunnen worden ingedeeld in de volgende leefstijlen:
Avontuurzoekers
Deze recreanten zijn creatief, avontuurlijk, eigenwijs en geïnteresseerd
in anderen. Ze hechten veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en genieten
van het leven. Ze besteden graag tijd aan zelfontwikkeling, creativiteit
en het beleven van iets nieuws. Vrijetijdsactiviteiten: culturele
activiteiten, cursussen, vrijwilligerswerk, avontuurlijke
outdooractiviteiten, wandelen in natuurgebieden. Dit doen ze vaak en
ze zijn bereid flink te reizen. Ze trekken graag hun eigen, spontane plan
en liever niet met een grote groep. Ze zijn iets vaker vrouwen (57 %) en
relatief vaak 50+ers (57 %). Ze gebruiken Facebook het meest en
relatief vaak Twitter (Recron, Z.d.).
Inzichtzoekers
Recreanten die bedachtzaam, serieus en intelligent zijn. Belangrijke
waarden zijn rationaliteit, simpliciteit, daadkracht, vrijheid en rust. Ze
besteden graag tijd aan nieuwe dingen leren, nuttige dingen doen,
zelfontwikkeling en willen daar de volledige vrijheid voor krijgen. Dit
kan er bijvoorbeeld uitzien als een culturele activiteit zoals een
museumbezoek, bezienswaardigheden bezoeken of wandelen in een natuurgebied. Ze
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Figuur 2: Het BSR Model voor Nederland (SAMR, 2018)

prefereren rust, trekken hun eigen plan en recreëren liever niet in grote groepen. Inzichtzoekers zijn vaker man (76 %) en vaak 50 jaar of ouder (67 %). Ze gebruiken
Facebook minder dan andere leefstijlgroepen. Ookwel ingetogen aqua volgens het oude leisure leefstijl model (Recron, Z.d.).
Harmoniezoekers
Deze recreanten zijn hartelijke, gezellige mensen met veel interesse in anderen. Belangrijke waarden zijn geborgenheid, gastvrijheid en vriendschap. Ze nemen graag tijd
voor het gezin, trekken er graag op uit met het gezin, vrienden en kennissen. Deze recreatieve activiteiten kunnen er bijvoorbeeld uitzien als een dagje op pad waarbij er
voor iedereen wat te doen is en het gezellig is. Ze kunnen naar een pretpark gaan, maar ze kunnen ook goed genieten van de kleine dingen. 74 % van de harmoniezoekers is
vrouw, van wie 35 % in de leeftijd van 35 tot 49 jaar of 50-64 jaar (27 %). Van alle kranten lezen zij het vaakst huis-aan-huiskranten en het regionale dagblad. Ze maken van
alle leefstijlgroepen het meeste gebruik van Facebook.Ookwel uitbundig geel volgens het oude leisureleefstijl model (Recron, Z.d.).
Rustzoekers
Recreanten die van rust en regelmaat houden en zich het meest op hun gemak voelen in de eigen vertrouwde omgeving. Ze gaan graag hun eigen gang en vinden het niet
erg alleen te zijn. Recreëren betekent voor hen tot rust komen en ze hebben geen bijzondere wensen. Het kan eruit zien als een middag vissen of vrijwilligerswerk doen.
Deze groep bestaat zowel uit mannen (54 %) als vrouwen (46 %) en zij zijn meestal 50 jaar of ouder (57 %). Rustzoekers lezen relatief vaak geen krant maar maken relatief
vaak gebruik van Facebook. Ookwel rustig groen volgens het oude leisureleefstijl model (Recron, Z.d.).
Plezierzoekers
Deze mensen zijn spontaan, vrolijk en gezellig. Ze vinden het belangrijk zichzelf uit te dagen, uniek te zijn en succes in het leven te ervaren. Ze omringen zich graag met veel
mensen, en trekken er graag op uit met familie, vrienden en kennissen. Recreatie heeft voor hen tot doel vermaakt te worden en nieuwe avonturen te beleven, zoals
spontaan met een groep op pad naar plekken vaar veel gebeurt. Ze hebben weinig voorkeur voor activiteiten zolang het maar gezellig is en zij plezier hebben.
Plezierzoekers zijn bijna net zo vaak vrouwen (54 %) als mannen (46 %), het zijn voornamelijk jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar (56 %) en veel minder vaak 50+’ers
(18 %). Ze lezen vaak geen krant en zijn relatief vaak op Facebook te vinden. Ookwel gezellig lime volgens het oude leisureleefstijl model (Recron, Z.d.).
Stijlzoekers
Deze groep is intelligent, zelfverzekerd en doelgericht. Zij worden graag geprikkeld in hun vrije tijd en zoeken de uitdaging op. Ze hebben een actieve en strevende
levensstijl en genieten alleen van activiteiten die hen prikkelen zoals sport of een activiteit waar ze juist worden verwend. Veel minder dan andere doelgroepen bezoeken
ze een natuurgebied om te wandelen of te fietsen. Maar onder de juiste omstandigheden kan het ook voor hen interessant zijn. Stijlzoekers zijn relatief vaak mannen (74 %)
tussen 18 en 34 jaar (35 %). Ze maken veel gebruik van Twitter. Facebook wordt ook gebruikt, maar is veel minder populair dan onder de andere groepen (SAMR, 2018).
Ookwel ondernemend paars volgens de oude leisureleefstijl model (Recron, Z.d.). Zie ook bijlage 5 en 6 voor een overzicht van de theorie.
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2.1.2 Natuurbeelden
Volgens de theorie van B. Arts (2009) kunnen we de voorkeur voor hoe natuur eruit ziet in vier natuurbeelden indelen,
waarbij de mate van menselijke beïnvloeding bepalend is. Deze natuurbeelden gaan hand in hand met beheerdoelen en
belevingswaarden. Daarnaast heeft A. Buijs (2012) verdiepend onderzoek gedaan naar natuurbeelden, zie tabel 1. Om
draagvlak te behouden of te vergroten, is het goed om te weten in welke mate het natuurbeeld perspectieven onder de
doelgroep verdeeld zijn. Weten wat de natuurbeelden van omwonenden en bezoekers zijn, is daarom goed bruikbaar voor
de recreatievisie. De theorie komt terug in de mensenwensen hoofdstuk en de werkwijze wordt uitgelegd in paragraaf 2.3.
Hoe ziet een wildernis natuurbeeld eruit
Micro beheer. Ziet er natuurlijk en ruig uit en heeft een
autonomie van ecologische processen. Men ervaart
fascinatie en grootsheid. Beheerdoelen zijn hands off.
Een gezond, mooi en ontspannend natuurgebied is
belangrijk. Men vindt dat natuur kwetsbaar is. Ruig is
mooi.
Hoe ziet een biocentrisch natuurbeeld eruit
Biocentrisch. Dierenwelzijn is belangrijk. Breed beheer
(brede definitie). Men ervaart fascinatie voor flora en
fauna en eenheid met natuur. Beheerdoelen zijn beperkt
beheer met nadruk op flora en fauna welzijn. Een
gezond, mooi en ontspannend natuurgebied is belangrijk.
Men vindt dat natuur onvoorspelbaar is. Levend is mooi.
Natuur en cultuur komen samen.
Hoe ziet een esthetisch natuurbeeld eruit
Zwak antropocentrisch. Het is visueel aantrekkelijk, heeft
afwisseling en emotionele verbondenheid, zoals waar
men cultuurhistorie en herkenbare landschapspatronen
goed beleeft. Conclusie: cultuurhistorie rijke plekken

Figuur 3: Elementen die een mentaal beeld van het
landschap opmaken (Lynch, The Image of the City, 1960)

Tabel 1: Natuurbeelden en bijbehorende betekenis
Primaire
schoonheid
emoties

Beheerdoelen

Waarden

Beliefs

Beleving primaire
emoties

Beleving
schoonheid

Wildernis

Fascinatie

Hands off

Ecocentrisch

Natuur =
kwetsbaar

Fascinatie,
grootsheid

Ruig

Biocentrisch

Fascinatie

Beperkt (welzijn)

Biocentrisch

Natuur =
onvoorspel
baar

Fascinatie,
eenheid met
natuur

Levend

Schoonheid
Esthetisch

Gebruik

Afwisseling

Veilgheid
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Beperkt
(landschap)

Hands on

Zwak
antropocentrisch

Antropocentrisch

Natuur =
kwetsbaar

Afwisseling,
geborgenheid

Dieren
welzijn

Landschapsidentit
eit

Natuur =
dynamisch

Veiligheid

Verzorgd

Verzorgd (B.
Arts, 2009)

voldoen aan een esthetisch natuurbeeld. Men ervaart een verzorgd gebied met veel schoonheid en verbondheid. Beheerdoelen zijn beperkt beheer met nadruk op
landschapsvorming. Men vindt dat natuur kwetsbaar is. Een gezond, mooi en ontspannend natuurgebied is gedeeltelijk belangrijk. Verzorgd is mooi. Natuur en cultuur
komen samen.
Hoe ziet een gebruiksnatuurbeeld eruit
Antropocentrisch. Natuur + cultuur. Men ervaart een verzorgd gebied. Beheerdoelen zijn hands on beheer. Men vindt dat natuur dynamisch is en ervaart een fuctioneel
natuurgebied als veilig. Opbrengst van voedsel en bron van welvaart uit natuur is belangrijk. Verzorgd is mooi (Buijs, 2012).
Tabel 1 geeft een versimpelde overzicht weer per natuurbeeld.

2.1.3 “Imageability”theorie
Om te kunnen inventariseren wat er aan recreatie aanwezig is, wordt de “Imageability” theorie gebruikt (zie paragraaf 2.3).Volgens Kevin Lynch bestaan er namelijk een
aantal basis elementen waaruit men een mentaal beeld van het landschap creëert, zoals geïllustreerd in figuur 3:
-

Paden: Lineaire elementen waarbij mensen zich voortbewegen, zoals wegen, wandel-, fietspaden, het spoor.
Randen: Definiërende lijnen tussen twee fasen zoals een dijk, kreek, oever of boomlaan.
Oriëntatiepunten: Unieke, opvallende elementen zoals omgevallen of monumentale bomen, kerktorens, grafheuvels waarbij mensen zich in het gebied op kunnen
oriënteren.
Knooppunten: Strategische plaatsen waarop mensen meer aandacht besteden zoals uitkijktorens, drukke verkeersovergang (Lynch, The Image of the City, 1960).
Deze theorie is nuttig voor het verrichten van veldonderzoekinventarisatie waarbij wordt gekeken naar recreatieve elementen die voorkomen in het gebied.

2.1.4 Recreatievisie indeling
Een visie wordt omschreven als een gewenste toekomstige situatie. Het is een abstracte zienswijze die richting geeft aan de inrichting, beheer en communicatie van het
gebied (Van Doorn, 2013)1. Deze kan een nota bevatten met belangrijke uitgangspunten van het beheer en een leidraad vormen voor thema’s. Daarnaast worden
recreatieve ontwikkelingen en verbindingen omschreven, waarin zowel bestaande als gewenste verbindingen worden aangeduid. Bestaand met een doorgetrokken lijn,
gewenste verbindingen met een stippellijn. Een recreatievisie kaart geeft een gewenst eindbeeld in de recreatievisie, om een totaal beeld van het gebied weer te geven
(Dorpsraad Itteren, 2014). In paragraaf 2.3 wordt beschreven hoe deze indeling wordt gebruikt om een verkennende recreatievisie op te stellen.

2.1.5 Kernboodschap
Een kernboodschap is kernachtig kunnen communiceren waar een onderwerp om gaat, het grijpt het belangrijkste deel uit een tekst of verhaal (Van den Berg, 2013). In het
geval van dit onderzoek, wordt er gezocht naar een kenmerkend beeld van landschap, natuur en cultuurgeschiedenis van de Noordwaard. In het onderzoek wordt dit beeld
omschreven in een kernboodschap. In paragraaf 2.3 wordt beschreven hoe de kernboodschap wordt gebruikt als recreatierichtlijn.
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2.2 Grote lijn methode
Om de potentie van natuurbeleving in de Noordwaard te verbeteren, wordt een visie geschreven om keuzes te kunnen maken over de inrichting en het beheer van
recreatieve voorzieningen in de Noordwaard, zie figuur 4 voor een overzicht.
Daarvoor wordt allereerst een theoretisch kader ontworpen om in kaart te brengen hoe mensen tegen natuur aankijken, wat voor soort recreanten er bestaan, waar zij
behoefte aan hebben en uit welke recreatieve elementen een recreatiegebied bestaat. Dit wordt in de vorm gegoten van beschrijving van de theorieën.
Daarna wordt er met behulp van het theoretisch kader onderzoek verricht naar wat er fysiek aanwezig is in het gebied, wat men wenst in het gebied, hoe conflicterende
wensen kunnen worden opgelost door middel van referenties en wat beleidsmatig de randvoorwaarden zijn voor de wensen.
Zodra het onderzoek is afgerond, worden er per hoofdstuk ontwerpcriteria en mensenwensen uit gedestilleerd en per mensenwens naast elkaar gezet in het hoofdstuk Plan
van Eisen. Hieruit komt een lijst van mogelijke criteria, waarvan een verkennende recreatievisie wordt geschreven.

Figuur 4: Uiteenzetting afstudeerrapport methodiek
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2.3 Methodische stappen
In dit onderzoek worden de volgende deelvragen beantwoord:
-

Wat zijn de fysieke kwaliteiten van de ecologie/landschap/cultuurhistorie/recreatie van de Noordwaard op het gebied van recreatie?

-

Wat zijn de wensen van omwonenden/bezoekers/belanghebbenden met betrekking tot recreatie in de Noordwaard?

-

Wat zijn mogelijke oplossingen op knelpunten uit het mensenwensen onderzoek kijkend op wat werkt voor andere gebieden?

-

Wat voor beleid geldt er op het gebied van recreatie?

2.3.1 Fysieke kwaliteiten
Allereerst worden de kwaliteiten van de fysieke omgeving bekeken. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Er wordt
een inventarisatie geschreven, gebruikmakend van literatuuronderzoek en het theoretisch kader. De natuurbeeldentheorie van Arts (2009) wordt gebruikt om het
landschap en de ecologie te categoriseren op de mate van beheer, beheersdoelen, maar ook wat voor soort beleving dit oproept per persoon. Dit wordt namelijk later
nuttig tijdens het analyseren van mensenwensen. Recreatie wordt gecategoriseerd middels de “imageability’’ theorie van Lynch (1960) en gesorteerd in een lijst van
ontwerpcriteria.
-

Wat zijn de fysieke kwaliteiten van de ecologie van de Noordwaard op het gebied van recreatie?

Uit literatuuronderzoek zal een recent mogelijk inventarisatie van vegetatietypen worden opgevraagd en mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Uit literatuuronderzoek
wordt een natuurdoeltype kaart gemaakt om open kreken, opgaande begroeiing, moerasachtige gebieden en rietvegetaties in kaart brengen. Per natuurdoeltype wordt
beschreven wat deze inhoudt en in hoeverre het neerkomt met een natuurbeeld. Dit beeld toont hoe het karakter van het landschap er nu uitziet en kan handvatten geven
voor vragen naar natuurbeelden in de enquête.
-

Wat zijn de fysieke kwaliteiten van de cultuurhistorie van de Noordwaard op het gebied van recreatie?

Er wordt literatuur benut dat een cultuurhistorieanalyse voor de Noordwaard heeft verricht. Naast het consulteren van overig literatuuronderzoek en historische kaarten,
zal de cultuurhistorieanalyse worden gebruikt voor een beknopte beschrijving van cultuurhistorische bevindingen in het gebied.
-

Wat zijn de fysieke kwaliteiten van het landschap van de Noordwaard op het gebied van recreatie?

Literatuuronderzoek naar de landschapsgeschiedenis wordt benut om te begrijpen waarom het gebied er tegenwoordig zo uitziet. Vervolgens wordt er door middel van
literatuuronderzoek over de inrichting van de Noordwaard met eigen foto’s geïllustreerd hoe het gebied er ruimtelijk uitziet. Dit wordt voor het globale gebied gedaan en
vervolgens onderscheiden in het doorstroomgebied, natte laag bekade polders, droge laag bekade polders, hoog bekade polders en intergetijdengebied. De fysieke

18

kenmerken worden ingedeeld op basis van natuurbeelden, om net zoals bij het ecologische paragraaf, een beeld te schapen hoe het karakter van het landschap er nu
uitziet en handvaten kan geven voor vragen naar natuurbeelden.
-

Wat zijn de fysieke kwaliteiten van de recreatie van de Noordwaard?

Door middel van een veldbezoek worden er foto’s gemaakt die zich richten op de recreatieve elementen (Lynch, 1960). Elk recreatief element wordt fysiek beschreven om
een beeld van de recreatie in kaart te brengen:
- Routes (waar liggen alle fiets/wandelpaden);
- Randen (waar liggen definiërende lijnen tussen 2 fasen zoals dijk, kreek, oever);.
- Landmarks (locaties van oriëntatiepunten zoals borden, een opvallend bouw- of kunstwerk, bebouwing);
- Toegankelijkheid (bereikbaarheid vervoer);
- Nodes (strategische plaatsen waar mensen extra aandacht kunnen spenderen zoals parkeerplaatsen, wegovergangen, rustplekken, overzichtspunten);
2.3.2 Mensenswensen
Het mensenwensen hoofdstuk gaat in op de wensen, beleving en belangen van drie doelgroepen: de omwonenden, de bezoeker en andere belanghebbenden.
-

Wat is de mening van de omwonenden/bezoekers/belanghebbenden over recreatie in de Noordwaard?

De omwonenden wordt geanalyseerd door middel van een enquête die is uitgegeven bij een aantal veerponten. Hierbij mag een persoon niet verder dan twintig kilometer
van het gebied vandaan wonen. In de enquête komen vragen over het recreatiemotief, wat men bijzonder vindt aan de Noordwaard, maar ook hoe een omwonende tegen
natuur aankijkt (natuurbeeld). Men moet hierbij een stelling kiezen over hoe men natuur definieert, elke stelling beschrijft een natuurbeeld. Op deze manier wordt ook het
draagvlak voor de grote grazers gemeten. Het recreatiemotief en andere relevante data wordt vertaald in leefstijlen, zoals uitgelegd in het theoretisch kader. Om een
persoon in een leefstijl te categoriseren, zijn gegevens nodig zoals leeftijd, recreatiemotieven, mediagebruik en het geslacht.
-

Wat is de mening van de bezoekers over recreatie in de Noordwaard?

Bezoekers worden geanalyseerd door middel van reeds uitgevoerde onderzoeken van GreenJuniors Inholland (2017) en de gemeente Woudrichem (2017). De eerste heeft
specifiek mensen over de Noordwaard bevraagd over recreatiemotieven en natuurbeelden. De tweede heeft recreanten in het land van Heusden en Altena (Noordwaard en
omliggende gemeentes) vragen gesteld over mediagebruik, transport, recreatiemotieven, afkomst en recreatievoorzieningen.
-

Wat is de mening van de belanghebbenden over recreatie in de Noordwaard?

Belanghebbenden zijn al grotendeels geanalyseerd door Van Buren (2017) en worden meegenomen naar het onderzoek.

19

Uit al deze paragrafen komt ook een lijst van ontwerpcriteria. Deze criteria zijn gerangschikt op ‘inrichting’, ‘communicatie’ en ‘beheer’, de recreatievisie-indeling. Abstracte
criteria valt onder beheer, fysieke criteria vallen onder inrichting, communicatieve criteria vallen onder communicatie. Uit alle ontwerpcriteria worden vervolgens
knelpunten en problemen gehaald en neergezet in een aparte paragraaf. Deze punten worden behandeld in het referentievoorbeelden hoofdstuk.
2.3.3 Referentievoorbeelden
Deelvraag: Wat zijn mogelijke oplossingen op knelpunten uit het mensenwensen onderzoek kijkend op wat werkt voor andere gebieden?
Per knelpunt wordt gekeken of er een onderzoek of een oplossing via literatuuronderzoek voor te vinden is. Ook deze oplossingen vormen een lijst van ontwerpcriteria en
gerangschikt op ‘inrichting’, ‘communicatie’ en ‘beheer’.
2.3.4 Randvoorwaarden
Deelvraag: Wat voor wet- en regelgeving/beleidstukken/beperkingen gelden er op het gebied van recreatie?
De randvoorwaarden zijn voornamelijk beleidstukken van de provincie, het Rijk, Rijkswaterstaat en de gemeente. Hieruit wordt gedestilleerd wat (on)mogelijk is in het
gebied aan recreatie, bijvoorbeeld of iemand zijn onderneming mag uitbreiden. Dit vorm een lijst aan randvoorwaarden, gerangschikt op ‘inrichting’, ‘communicatie’ en
‘beheer’.
2.3.5 Programma van Eisen
In een beoordelingsmodel (bijlage 9) zijn alle resultaten geordend in drie tabellen. Alle inrichting criteria van de mensenwensen hoofdstuk, referentievoorbeelden
hoofdstuk en het beleid hoofdstuk zijn samengenomen. Ditzelfde geldt voor alle communicatie criteria en beheer criteria. Een multicriteria-analyse. Bij de mensenwensen
wordt een bijbehorende fysieke kwaliteit, referentie voorbeeld en randvoorwaarde gekozen. Als optelsom komt hier een richtlijn uit.
Bijvoorbeeld: als iemand om meer bankjes vraagt, wordt de fysieke kenmerk: er staan in het gebied op het moment 1 bankje per polder. De referentievoorbeelden criteria
worden naast de mensenwens gezet. In een soortgelijk gebied waar recreatie succesvol is, zijn er bijvoorbeeld 3 bankjes per polder. De randvoorwaarden stellen harde
beleidseisen: wat is er mogelijk in het gebied, wat niet? Er zijn bijvoorbeeld geen 3 bankjes per polder toegestaan. Al deze criteria bij elkaar opgeteld, vormen een richtlijn.
In dit geval een inrichting richtlijn. In dit voorbeeld is dat: er zijn 1 bankjes op het moment aanwezig, de bezoeker wenst 2 bankjes per polder. Drie bankjes zou het beste
zijn, maar vanwege de randvoorwaarden zijn alleen 2 bankjes mogelijk. De richtlijn wordt dus: zorg voor twee bankjes per polder.
De inrichting richtlijnen laat zien welke recreatievoorzieningen er nodig zijn en welke voorzieningen moeten behouden worden: de fysieke recreatiewensen. De
communicatie richtlijnen laten zien waar communicatie ontbreekt en hoe dit moet worden aangepast. Het beheerrichtlijnen geven aan hoe het beheer moet worden
aangepast op wat er gevonden is aan abstracte recreatiewensen.
De richtlijnen worden in het Programma van Eisen gesorteerd op prioriteit van hoog (1) naar laag (6) door de opdrachtgever, FREE Nature:
1. Bijzonderheden landschap
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2. Bijzonderheden natuur
3. Recreatiemotieven
4. Recreatievoorzieningen
5. Herinrichtingselementen
6. Bijzondere geschiedenis
Per onderwerp zijn inrichting-, communicatie- en beheer richtlijnen ingedeeld en alfabetisch genummerd. Zo zijn bijvoorbeeld 1a., 1b., 1c, de richtlijnen van
‘bijzonderheden landschap’ en hebben deze richtlijnen de hoogste prioriteit in de verkennende recreatievisie volgens de opdrachtgever. De cijfer geeft aan om elk
onderwerp de richtlijn gaat.
2.3.6 Verkennende recreatievisie
Op basis van de richtlijnen wordt nu een verkennende recreatievisie geschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de recreatievisie indeling (inrichting, communicatie,
beleid) en kernboodschap (bijbehorend tot communicatie). Per paragraaf wordt er een invulling gegeven aan de inrichting, communicatie en beheer van het gebied zoals
het eruit zou kunnen zien over tien jaar. Zoals in de vorige paragraaf omschreven, heeft de opdrachtgever prioriteit gegeven aan bepaalde onderwerpen. Eerst worden de
meest belangrijke onderwerpen behandeld en loopt het af naar de minst belangrijke onderwerpen. De codes uit de PvE geven aan waar de naar het visie vertaalde
richtlijnen zich in de visie bevinden.
2.3.7 Evaluatie
Het evaluatiehoofdstuk bestaat uit de een methodediscussie, inhoudsdiscussie en aanbevelingen. De methodediscussie bespreekt of de juiste methode zijn gebruikt, of
alles goed is uitgevoerd en wat dit betekent voor de resultaten. De inhoudsdiscussie bekijkt in hoeverre de doelen zijn behaald door de doelstellingen met de resultaten van
het onderzoek naar elkaar te leggen. Daarnaast in hoeverre problematiek uit de probleemanalyse uit het onderzoek is opgelost, hoe deze resultaten opwegen tegenover
maatschappelijke relevantie en welke gevonden data uniek zijn. De aanbevelingen zijn opgesteld aan de hand van richtlijnen die vervolg onderzoek of vervolgstappen
suggereren. Deze aanbevelingen zijn gericht op een persoon of instantie.
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3. Kwaliteiten van de fysieke omgeving

Er is door de auteur literatuur- en veldonderzoek gedaan naar de huidige fysieke kwaliteiten van de Noordwaard. Hierbij wordt gekeken naar de geologische waarde,
recreatieve waarde, cultuurhistorische waarde en ecologische waarde. Vanuit de theorie worden waarden via een natuurwetenschappelijke studie in dit hoofdstuk
onderzocht. Deze waarden zijn de natuurbeeldentheorie alsook de Leisure Leefstijl en worden bekeken vanuit een natuurwetenschappelijk oogpunt, met kwaliteiten van de
fysieke omgeving als uitgangspunt. Dit vormt uiteindelijk een set aan ontwerpcriteria die later wordt vergeleken met de randvoorwaarden, referentie voorbeelden en
mensenwensen. Hierbij wordt de volgende deelonderzoeksvraag gesteld:
- Wat is er op ecologisch, geologisch, cultuurhistorisch en recreatief vlak aanwezig dat betrekking kan hebben op recreatie en beleving?

3.1 Ecologische waarde
3.1.1 Ecologie gehele gebied
Vogelsoorten zoals de kievit, tureluur en veldleeuwerik zijn goed vertegenwoordigd in de Noordwaard. Zelfs visarenden en zeearend zijn gesignaleerd als broedpaar, naast
andere speciale soorten zoals de slangenarend, kleine en grote zilverreigers en de bever. Bomen zijn weliswaar nog behoorlijk ondervertegenwoordigd, de graslanden
worden echter steeds kruidenrijker (Es, 2018). Hoe dan ook is de Noordwaard een zeer divers vogelgebied. Naast vogels zijn grondgebonden zoogdieren in de Noordwaard
aangetroffen: woelmuizen, bevers, reeën, vossen, hazen, egels en konijnen (Haskoning, Z.d.).
Door de natuurontwikkeling die is ontstaan na het inrichtingsplan door bijvoorbeeld het afgraven van krekenstelsels en inzet van begrazers (Koniks, Schotse hooglanders en
waterbuffels), is het landschapsbeeld drastisch gewijzigd. Het gebied heeft een Biesbosch karakter gekregen, met open kreken, opgaande begroeiing, moerasachtige
gebieden en rietvegetaties. De openheid, kenmerkend voor het gebied toen het nog landbouwgebied was, zal langzaamaan steeds meer afnemen en veranderen in een
afwisselend beeld met meer reliëf en een grillig begroeiingspatroon. In het gebied is flora en fauna aanwezig en in ontwikkeling passend bij een dynamisch
zoetwatergetijdengebied. Er zijn ecotopen (waardevol natuurlijk gebied) in ontwikkeling van diep en ondiep stromend water, van biezen-, riet- en ruigtezones en van alle
stadia bos tussen zacht- en hardhoutooibos (bossen langs rivieren). Kenmerkend voor een dergelijk gebied is, dat het continu in beweging is. De verschillende ecotopen
veranderen dan ook steeds van omgang en vorm onder invloed van waterstroming, sedimentatie, erosie, vegetatiesuccessie etc. In deze ecotopen vestigen zich planten en
dieren van het zoetwatergetijden of benedenrivierengebied, zoals fonteinkruid, bittere veldkers, reigerachtigen en diverse soorten vogels (mRo b.v., 2015).
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3.1.2 Ecologie per poldersoort
Door beheersmaatregelen komen er drie soorten polders voor, waar dus ook de natuurontwikkeling verschilend is.
Natte laag bekade polders (biocentrisch/esthetisch natuurbeeld)
Natuurlijk en halfnatuurlijk grasland (figuur 5). Grote groepen watervogels gebruiken de polders in de winter als rustplaats. Een gedeelte is permanent overstroomd. Er zijn
hier veel eenden, ganzen en zwanen. Permanent stromende kreken bieden
ruimte voor vissen zoals kopvoorn en serpeling. Aan de oevers nestelen
bijzondere vogels zoals de ijsvogel en overzwaluw. Locaties: polder
Muggenwaard, Kooiwaard, Eijerwaard, Kleine Eijerwaard en Donderzand.
De polder komt overeen met de kenmerken van een biocentrisch
natuurbeeld door het natuurlijke grasland met veel biodiversiteit. Ook
komt het overeen met een esthetisch natuurbeeld door het halfnatuurlijk
grasland, waarbij natuur halfnatuurlijk is en vaak wordt beheerd vanuit
cultuurhistorisch en esthetisch oogpunt.
Droge laag bekade polders (gebruiksnatuuurbeeld)
Productiegrasland dat overeen komt met het gebruiksbeeld waarbij natuur
functioneel is ingericht en lage biodiversiteit heeft, met als locaties: polder
De Kroon en De Zalm, zie figuur 5 (Rijkswaterstaat, 2014).
Hoog bekade polders (gebruiksnatuurbeeld)
Hoog bekade polders: akker en productiegrasland, een functie die
overeenkomt met het gebruiksbeeld. (zie figuur 7)Steenenmuur, ’t Kooike,
Vogelenzang, De Kleine Zalm, Buiten Kievitswaard, Binnen Kievitswaard,
Middelse Kievitswaard, Achterste Kievitswaard, Happen Hennip, Anna
Paulowna Polder (Rijkswaterstaat, 2014).
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Figuur 5: Poldertypes Noordwaard

Intergetijdengebied (wildernis en biocentrisch natuurbeeld
Een intergetijdengebied bestaat uit open water, moeras en grasland. Steltlopers en watervogels zoeken hier naar voedsel. Er is veel riet, iets wat belangrijk is voor moerasen rietvogels. Op de overgang van riet naar grasland/bos/moeras komen de Noordse woelmuis, ringslag, rugstreeppad en enkele soorten dagvlinders voor. Voormalig
polder Maltha die buiten het projectgebied ligt is een voorbeeld van een intergetijdengebied dat goed zichtbaar is en onder polder De Zalm en naast Ganzewei ligt.
Vanwege de natuurlijke processen en aanwezigheid van geschikte biotopen voor een diversiteit aan fauna, voldoet het gebied aan zowel het wildernis- als biocentrisch
natuurbeeld. (Rijkswaterstaat, 2014).
Conclusie
Figuur 8 geeft een overzicht weer van de poldertypen aanwezig in het gebied met de namen van de polders benoemd. Hierin is duidelijk dat het gebied zich voornamelijk
wordt gekenmerkt door het gebruik natuurbeeld. Het gebied is namelijk een aaneenschakeling van polders waarin wordt begraasd onder argrarische doeleinden (droge
laag bekade polders), maar ook een sterke aanwezigheid kent van akkers (hoog bekade polders). Ook is duidelijk dat de herinrichting nu ruimte heeft gemaakt voor natuur.
Ongeveer een kwart van het gebied waar natte laag bekade polders bevinden, wordt gekenmerkt door het biocentrisch en esthetisch natuurbeeld. Een ander kwart van de
voormalige polders functioneert nu als intergetijdengebied. Door de natuurlijke processen en biodiversiteit wordt het gebied gekenmerkt door een biocentrisch en
wildernisnatuurbeeld.
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3.1.3 Landschapselementen- en natuurtypen
De provincie Noord-Brabant heeft de bestaande natuurtypen en landschapselementtypen (zie tabel 2 en figuur 7) in kaart gebracht. Per natuurdoeltype wordt gekeken in
hoeverre dit past bij een natuurbeeld, lettend op de mate beheer en soort gebruik (wildernis, biodiversiteit, cultuurhistorie of antropocentrisch). In bijlage 1 is hiervan een
uitwerking gegeven.
Tabel 2: Natuur- en landschapstypen
L01 Groenblauwe landschapselementen
L01.02 Houtwal en houtsingel - esthetisch

N01 Grootschalige, dynamische natuur
N01.03 Rivier- en moeraslandschap – wildernis/biocentrisch

N12 Rijke graslanden en akkers
N12.01 Bloemdijk - esthetisch
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland - biocentrisch
N13 Vogelgraslanden
N13.02 Wintergastenweide - biocentrisch

N03 Beken en bronnen
N03.01 Beek en bron – gebruik/biocentrisch

N14 Vochtige bossen
N14.01 Rivier- en beekbegeleid bos – biocentrisch
N14.03 Haagbeuken- en essenbos – biocentrisch/esthetisch

N04 Stilstaande wateren
N04.02 Zoete Plas – Gebruik

N16 Bossen met productiefunctie
N16.03 Droog bos met productie - gebruik
N16.04 Vochtig bos met productie – gebruik (Provincie Noord-Brabant, 2017)
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Figuur 6: Poldertypen en natuur/landschapsbeheertypen gecombineerd

Figuur 7: Cultuur- en landschapsbeheertypen (Provincie Noord-Brabant, 2017)

Het hierbovenstaande kaartje geeft weer welke polder-, landschapselement- en natuurtypen aan welke natuurbeelden voldoen (figuur 6). Vlakken die gestreept zijn, geven
een gemengd natuurbeeld aan waarbij twee natuurbeelden aan het type landschap/natuur voldoen. Daarbij wordt duidelijk dat ongeveer de helft van het gebied op
ecologisch grond voldoet aan het gebruiksbeeld met name door agrarisch beheer. De andere helft van het gebied voldoet aan een gemengd esthetisch/biocentrisch
natuurbeeld met name door lage bekade polders die een fluctuatie aan overstromingen kent en bijzondere landschapselementen kent zoals bloemdijken, houtwallen en
singels. Een klein gedeelte van het gebied voldoet aan een gemengd wildernis/biocentrisch natuurbeeld, met name door aanwezigheid van moeras. Sommige beken in het
gebied hebben ook een natuurtype toegekend gekregen vanwege de afgegraven aard en ook door aanwezigheid van een geschikt biotoop voor flora en fauna. Doordat
zowel de mens het gebruikt voor recreatie als flora en fauna zich erin huisvest, wordt een klein gedeelte van het gebied gekenmerkt als een gemengd biocentrisch en
gebruik natuurbeeld. In bijlage 1 staat een overzicht van alle voorkomende landschapselementen- en natuurtypen in de Noordwaard, waarom deze voldoen aan een
specifiek natuurbeeld en hoe kenmerkend deze typen zijn voor Nederland en Europa.
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3.2 Cultuurhistorische waarde
3.2.1 Aanwezige cultuurhistorische elementen
In de huidige situatie is het gebied niet rijk aan waardevolle cultuurhistorische elementen, zie figuur 10 (Bosch Slabbers,
2005). Bestaande polders en dijken dateren voornamelijk uit de late 18e en 19e eeuw. Er zijn geen rijksmonumenten
aanwezig. De beeldbepalende elementen zijn de volgende:
Vlakelementen
-

-

Het fort Steurgat met de status van wettelijk beschermd monument. Een belangrijk sluitstuk van de 19eeeuwse
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is duidelijk te herkennen aan het vijfhoekige forteiland van 1,5 hectare, de
fortgracht met brug, bomvrije kazerne en een stalling voor beschut met ondergrondse opslag voor buskruit. In de

Figuur 8: Biesbosch-crossingsroute 1944-1945 (A. Taal, 2016)

Tweede Wereldoorlog als interneringskamp gebruikt totdat deze in particulier bezit kwam en in 2001 bewoonbaar is gemaakt (Kenniscentrum Waterlinies, 2011) (Will,
2011);
Enkele 19eeeuwse buurtschappen zoals Kievitswaard dat een relatief herkenbaar voorbeeld is van een traditioneel Hollands bebouwingspatroon.

Lijnelementen
-

Historische lijnen zoals dijken, dammen, wallen, paden, wegen (zoals zandwegen en klinkerwegen), kanalen en sloten.
Deze liggen rondom polders en hebben een hoge en redelijke waarde;
Historische groenstructuren zoals grienden en beboste hoger gelegen oeverwallen langs kreken;
Gereconstrueerde loop van de middeleeuwse Maasdijk. Potentieel waardevol maar helaas nauwelijks waarneembaar
(Projectbureau Noordwaard, 2010).

Lijn- en puntelementen
-

Enkele tientallen huisterpen uit de 19e of 20e eeuw langs de historische dijken. Door cultuurhistorische inventarisatie
van Alterra als weinig waardevol gewaardeerd (De Bont et al., 2000);

Figuur 9: Voormalige kerk Kievitswaard

27

-

Terpen langs randen van een polder, langs een
kreekloop; dijkrestanten blijken deel uit te maken van
een kleinschaliger polderstructuur van eilanden omgeven
door waterlopen (Bosch en Slabbers) (Projectbureau
Noordwaard, 2010).

3.2.2 Historische gebeurtenissen
Er zijn veel interessante gebeurtenissen gebeurd zoals de
crossing-route in de Tweede Wereldoorlog (figuur 8), waar
men via roeibootjes voedsel en mensen door gevaarlijk bezet
gebied bracht. Ook bestond buurtschap Kievitswaard vroeger
uit een postkantoor, kerk, kroeg en het schooltje van de
Noorwaard. In 1929 is de eerste kerkdienst in de Biesbosch
gehouden in het inmiddels afgebroken Biesbosch schooltje.
Op dit moment bevindt zich in Kievitwaard alleen het kleine
kerkgebouw waar van 1959 tot 2004 diensten zijn gehouden
(figuur 9). Momenteel is het in gebruik als particuliere woning
(Project Noordwaard, 2007).

Figuur 10: Cultuurhistorische elementen in kaart gebracht (Projectbureau Noordwaard, 2010)
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3.3 Landschapsbeeld
Landschapsgeschiedenis
Tijdens de laatste ijstijd is er zandig en grindrijk riviersediment afgezet en zijn er duinen ontstaan. Naar mate
het klimaat warmer werd, ontstonden er rivieren met oeverwalafzettingen en kommen van klei. Hier begon
moeras te ontstaan terwijl rivieren in beweging bleven totdat deze vanaf de 11e eeuw werden bedijkt en in
kommen landbouw werd bedreven. Na een zeer grote overstroming in 1421 ontstond een groot meer dat
langzaam de monding van de Waal werd. Hierdoor ontstond een uitgestrekte getijdendelta, waarbij zoet
rivierwater en zout zeewater met elkaar vermengden en stond het water onder invloed van de
getijdenwerking. Onder invloed van de getijdenstromen ontstond een afzetting van kleilaag over de
Figuur 12: Natuurpoldergemaaltjes en kreekbruggen
rivierafzettingen (mRo b.v., 2015).
De aanleg van het zoetwatergetijdengebied in 2011 heeft ervoor gezorgd dat de Noordwaard onderdeel van de
rivier is geworden. Het water van de rivieren de Merwede en de Maas en water vanuit de Biesbosch kan
Figuur 11: Van boven naar
beneden: locaties van dijk-, kreek- permanent via openingen in de dijk het gebied in- en uitstromen en via een krekenstelsel zijn weg vervolgen.
Het krekenpatroon beweegt zich vrijelijk in het gebied volgens de dynamiek van de rivier. De gegraven geulen
en Steurgatbruggen
(Rijkswaterstaat, 2015)
en het omliggende natuurgebied staan onder invloed van het getij en hoge rivierafvoeren. Omdat de geulen
reeds bij een relatief geringe verhoging van de waterstand overstromen, staat het gebied regelmatig onder
water. De geulen in het gebied kunnen vrij meanderen. Voor de natuur en de waterbergingscapaciteit van het
gebied is dit gunstig, zie figuur 13 (mRo b.v., 2015).
Het globale gebied

Figuur 13: Locaties van landbouwpoldergemalen
(Rijkswaterstaat, 2015)

Om het water goed door te kunnen beheersen, zijn er 12 gemalen en 17 windwatermolens in het gebied (figuur 13). Omdat dit tot
menselijk doel dient, kenmerkt het zich als gebruiksnatuurbeeld. Hiervan zijn twee gemalen ingericht als uitkijkpunten. Daarnaast staan er vele hoge betonnen en houten
bruggen die de fietsknooppunten verbindt (Rijkswaterstaat, 2015). Dit zijn dijk- kreek- of Steurgatbruggen, zie figuur 11. Om eenheid en samenhang uit te laten stralen,
heeft Rijkswaterstaat zoveel mogelijk de bouwwerken in een Biesboschstijl laten ontwerpen, wat inhoudt dat het er sober, natuurlijk, robuust en mooi gedetailleerd eruit
ziet, zie figuur 12 en 14 (Rijkswaterstaat, 2015), wat voldoet aan een esthetisch natuurbeeld. Ook een belangrijk kenmerk van het landschap zijn de terpen. De meeste
terpen zijn voorzien van een bewoning (woonterp) en liggen aan de kreekzijde van een kade voor meer privacy. Deze ruimtelijke kenmerk voldoet aan een gebruiks- en
esthetisch natuurbeeld. Er zijn daarnaast een aantal terpen die als vluchtmogelijkheid dient voor het vee (landbouwterp) en liggen aan de polderzijde van de kade. Zie
afbeelding 20 voor de locaties van alle terpen. Door al deze bouwwerken en de aanwezige natuur, heeft de Noordwaard over het algemeen variatie en contrasten tussen
natuur en cultuur, wat inspeelt op een esthetisch en biocentrisch natuurbeeld. Zie bijlage 2 voor een luchtfoto.
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Door het gehele gebied lopen laaggelegen kreekruggen (esthetisch natuurbeeld) die dun bebost zijn en kenmerkt aan een esthetisch en
biocentrisch natuurbeeld (mRo b.v., 2015). Dit zorgt ook voor een afwisseling aan open en besloten plekken op deze bepaalde plekken en
kenmerkt zich aan een esthetisch natuurbeeld. De bossen uitgezonderd, is er weinig hoge vegetatie aanwezig in het gebied, wat zorgt voor
vergezichten, openheid en ruimte. Iets wat zich kenmerkt met het esthetisch natuurbeeld. Kenmerkend aan het gebruiksnatuurbeeld zijn zeer
aanwezige elementen van de hoogspanningsmasten die verbonden zijn aan een transformatorstation in het zuidwesten van het gebied. Ook de
fabriekstorens van Drimmelen zijn vanuit bijna het hele gebied goed zichtbaar, volgens veldonderzoek.
Het doorstroomgebied
Het intergetijden gebied en de drogere en nattere lage bekade polders vormen samen het doorstroomgebied. Deze staat een deel van het
jaar onder water. Voornamelijk in de winter en in het vroegere voorjaar is de ruwheid van de vegetatie zo laag mogelijk (Dijkman & Hees,
2009).

Figuur 14: Een landbouwgemaal
(Rijkswaterstaat, 2015)

Natte laag bekade polders (biocentrisch/esthetisch natuurbeeld)

Figuur 15: Waterdynamiek
in de Noordwaard (mRo
b.v., 2015)

Deze polders met natuurlijk en halfnatuurlijk grasland zijn gelegen in centraal Noordwaard (figuur 16). Het gebied
bestaat uit de polders Muggenwaard, Eijerwaard, Kleine Eijerwaard, Donderzand, Oude Dooijermanswaard en
Kooiwaard. De gebieden zijn verbonden met de krekenstelsels waarvan een gedeelte permanent is overstroomd. Met
name de gehele Oude Dooijermanswaard polder en een grote gedeelte van de Muggenwaard. Het landschap bestaat
uit permanent stromende kreken en oevers (wildernis/biocentrisch), wat bijdraagt aan het beter zichtbaar stellen van
de dynamische ontstaansgeschiedenis van het zoetwatergetijdengebied (esthetisch). Vanaf een NAP van 1,2 meter
staat het gehele gebied onder water (zie figuur 15), dit gebeurt meer dan 100 dagen per jaar. Door het gebied lopen

oevers met oeverbegroeiing en sloten met watervegaties (Dijkman & Hees, 2009). Daarnaast staan er in deze polders
windwatermolens. Dit zijn natuurpoldergemalen en deze zijn zo’n 7 meter hoog. Zij zorgen ervoor dat de polders
toegankelijker worden voor vee en zijn de vele molentjes, naast de betonnen kreekbruggen, een kenmerkend
(esthetisch) beeld geworden is in het gebied (Rijkswaterstaat, 2015).

Figuur 16: Uitzicht op natte laag bekade polder
Kooiwaard met grazende Schotse Hooglanders

Droge laag bekade polders (gebruiksnatuurbeeld)
Deze polders zijn gelegen in zuidwest Noordwaard en bestaan uit de Kroon en de Zalm (figuur 17). Deze zijn kenmerkend voor
de akkers en productie grasland. Het wordt begraasd onder agrarische doeleinden. Vanaf een NAP van 1,4 meter staat het
gebied geheel onder water, dit gebeurt 25 tot 50 dagen per jaar. Er zijn reliëf verschillen binnen deze type polders, waardoor er
geen uniforme doorlegging in de polders plaatsvindt. Door het gebied heen lopen natuurvriendelijke oevers en sloten met
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Figuur 17: Uitzicht op droge laag bekade polder Zalm

watervegetaties (Dijkman & Hees, 2009). Landbouwgemalen staan daarnaast in droge laag bekade
polders. De gemalen, simpele bakstenengebouwen, staan als bakens in het landschap en markeren
plekken waar verschillen in de waterstanden voelbaar zijn, zie figuur 14. Het dient bij te dragen het
dynamische karakter van de Noordwaard, een landschap dat continu in beweging zal zijn en waar
wind, water en de natuur nadrukkelijk aanwezig zijn (wildernis/esthetisch). Daarnaast is er een
markante boomlaan aanwezig tussen de twee polders (esthetisch).
Hoog bekade polders (gebruiksnatuurbeeld)
Figuur 20: Terpen (Rijkswaterstaat,
2015)

De hoog bekade polders gelegen in het noordwesten bestaan uit de Achterste-, Buiten-, Binnen- en Middelste Kievitswaard en de Paulowna

polder (figuur 18). De hoog bekade polders gelegen in het zuiden en zuidoosten van het gebied bestaan uit de Kleine Zalm,
Vogelenzang, Steenenmuur en ’t Kooike. Uitgestrekte akkers en productiegraslanden zijn kenmerkend voor deze polders en sluit
zich aan bij een gebruiksnatuurbeeld. Vanaf een NAP van 2,0 meter staan de Kleine Zalm en Vogelenzang onder water. Vanaf een
NAP van 2,9 meter staat de gehele Noordwaard onder water, waaronder alle hoog bekade polders. De kans dat dit gebeurt is klein
(eens per 1000 jaar) tot vrij klein, eens per 100 jaar (Dijkman & Hees, 2009). Ook in dit soort polders staan landbouwgemalen,
zoals te zien in figuur 19. Aangrenzend tussen de Nieuwe Merwede en de Paulowna polder bevindt zich een markante bomenlaan.

Figuur 18: Uitzicht op hoog bekade polder in Buiten
Kivietswaard

Intergetijdengebied (wildernis en biocentrisch natuurbeeld)
Het gebied bestaat uit open water, moeras, rietvelden en grasland (wildernis/biocentrisch). Er is een overgang van riet naar
grasland, bos en moeras (figuur 19). De natuurlijke processen en biodiversiteit kunnen vrijuit hun gang gaan. Het gebied zal geheel
onderwater staan vanaf een NAP van 1,2 meter (Dijkman & Hees, 2009) . In de winter is er lage vegetatie vanwege de
doorstromingseisen. De waterstanden wisselen per dag en per seizoen.
Kenmerken landschapsbeeld
-

Afwisseling in open en besloten plekken (esthetisch);
Variatie en contrasten tussen natuur en cultuur (esthetisch/biocentrisch);
Openheid, rust en ruimte (wildernis);
Dynamische ontstaansgeschiedenis zichtbaar (esthetisch);
Dynamisch landschap waar wind, water en natuur nadrukkelijk aanwezig zijn (wildernis/esthetisch);
Inrichtingselementen in Biesboschstijl: sober, natuurlijk, robuust en gedetailleerd (esthetisch);
Betonnen en houten kreken- en dijkbruggen (esthetisch);

31

Figuur 19: Uitzicht op het intergetijdengebied, nabij
Muggenwaard

-

Gemalen: bakstenenen gebouwen en waterwindmolens van 7 meter hoog (gebruiksnatuurbeeld);
Hoogspanningsmasten aanwezig en goed zichtbaar, fabriekstorens buiten het gebied goed zichtbaar in het gebied (gebruiksnatuurbeeld).

Kenmerken ruimtelijk landschap
-

Uitgestrekte landbouwgronden (gebruiksnatuurbeeld);
Beboste kreekruggen (wildernis/biocentrisch natuurbeeld);
Laaggelegen kreekgeulen (esthetisch/biocentrisch natuurbeeld);
Vergezichten (esthetisch natuurbeeld);
Markante boomlanen (esthetisch natuurbeeld)
Moeras, rietveld, grasland, open water (wildernis/biocentrisch);
Polders en kaders (gebruiksnatuurbeeld);
Bewoning op terpen (gebruiksnatuurbeeld/esthetisch);
Permanent stromende kreken en oevers (wildernis/biocentrisch).

32

3.4 Recreatieve waarde
Middels een veldbezoek is gekeken naar de recreatieve elementen die kunnen worden onderscheiden in
randen, landmarks, toegankelijkheid, nodes, recreatievoorzieningen en recreatieactiviteiten (Lynch, The
Image of the City, 1960):
3.4.1 Paden
De hoofdontsluiting van het plangebied bevindt zich aan de noordzijde en loopt vanuit Werkendam via
de route Bandijk-Hilweg. De Bandijk vormt tevens de interlokale verbinding tussen Werkendam en
Dordrecht, via het veer Kop van ‘t Land. De overige wegen in de Noordwaard (Witboomkil en
Lijnoorden) zijn uitsluitend van belang als ontsluiting voor de bedrijven en woningen. Langs de
Bandijk en polders zijn vrijliggende fietspaden aanwezig, zie figuur 21 (mRo b.v., 2015).De
Noordwaard is daarnaast vrij toegankelijk en men mag er vrij rondstruinen, wat echter wel moeilijk
kan worden gemaakt door het vele water (FREE Nature, Z.d.).

Figuur 21: Fietsknooppunten omgeving Noordwaard
(Fietsroutenetwerk, Z.d.)

3.4.2 Routes
Figuur 4: Landelijke fietsroutes in de Noordwaard (Kadaster, 2018)

Fietsknooppunten
De fietspaden rondom de polders kan men door middel van een een route met fietsknooppunten
volgen (zie figuur 21). Deze zijn aangegeven via borden in de Noordwaard. Echter, alleen bij
knooppunt 4 staat een kaart van alle knooppunten in het gebied. Aansluitend op de
fietsknooppunten, kan men er ook voor kiezen om het gebied in of uit te fietsen via de landelijke
fietsroute (figuur 22). Anderszijds vervolgen de fietsknooppunten ook direct buiten het gebied en is
de landelijke fietsroute optioneel.
Wandelknooppunten
De gemeente is op dit moment bezig met een concept wandelroutekaart (zie figuur 24) waarbij
gebruik wordt gemaakt van wandelknooppunten. Waar noodzakelijk, wordt het fietspad gebruikt als
verhard pad. De wandelknooppunten lopen ook over grasdijken en langs erfgoederen zoals de oude
brug bij de Kroon en langs het Kivietswaard. De route is afgestemd met belanghebbenden
Figuur 23: Wandelknooppunten omgeving Noordwaard
(Wandelroutenetwerk, Z.d.)
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waaronder wandelvereniging Te Voet (H. Benschop, persoonlijke
communicatie, 20 december 2018). Te Voet is een vrijwilligersorganisatie
die zich inzet voor een optimale wandelinfrastructuur op nationaal
niveau.
Wel loopt er een landelijk wandelknooppunt zowel westelijk als oostelijk
van het gebied (zie figuur 23). Hierdoor is het eenvoudig om
wandelknooppunten aan te leggen die aansluiten bij de al bestaande
punten.
Kano- en waterroutes
Op het moment zijn er geen specifieke kanoroutes aanwezig in het
gebied. Gemeente Werkendam heeft contact opgenomen met de
kanobond om te kijken waar risico’s liggen en waar het te ondiep is voor
de route in de Noordwaard. Rijkswaterstaat daarentegen is mogelijk van
plan afgravingen af te sluiten waardoor geen route kan onstaan(D. Ernest,
persoonlijke communicatie, 28 februari 2018).

Figuur 24: Onverharde paden conceptplan

Vooralsnog is het mogelijk om zowel met een boot als met de kano
gedeeltelijk de Noordwaard te bevaren. Het gebied is vanuit de Bevert
en het Gat van de Noorderklip te bereiken. Deze watergangen zelf zijn
vanaf het Jeppegat of bij het Vissershang ten westen van Hank in te
varen. Vanaf Drimmelen of Spieringsluis is ook mogelijk, alleen vanwege
omwegen duurt dit twee maal langer (Biesboschbevers, 2015). Men kan
ook vanaf de Nieuwe Merwede door het Steurgat varen, hier is een sluis
aanwezig. Het gebied is niet via de Kleine Noordwaard toegankelijk te
water. Zie de recreatiekaart in figuur 25 en 26, waar het vaarwater is
aangegeven.Waterscooters zijn niet toegestaan in de Biesbosch, ook
langs de Noordwaard niet (Overheid.nl, 2006)
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Figuur 5: Vaarwater ontwerpvisie (Gemeente Werkendam, 2015)

3.4.3Randen
De definiërende lijnen in de Noordwaard zijn voornamelijk de dijken (zie figuur 25), de oever
van de Nieuwe Merwede, watergangen in de Noordwaarden enkele lanen. De Bandijk is de
hoogte en langste dijk, daarnaast zijn er zowel nieuwe als oude kades en dijken die om de
polders liggen en van hoogte verschillen. Andere definiërende lijnen zijn de krekenstelsels,
kanalen en oevers die door het gebied lopen. Boomlanen zijn aanwezig ten noorden van polder
Buiten Kievitswaard en ten oosten van polder de Kroon. Deze zijn aangegeven op de
recreatiekaart in figuur 28.
3.5.3 Oriëntatiepunten
Landmarks, locaties van oriëntatiepunten zoals borden, een opvallend bouw- of kunstwerk,
bebouwing zijn talrijk aanwezig. Zo is er bijvoorbeeld een aantal boerderijen op terpen,
buurtschap Kivietswaard, monumentale populieren laan en een groot aantal gemalen.
Overal in het gebied zijn borden aanwezig dat de meeste wegen bestemmingsverkeer is, of

Figuur 6: Vaarwater in de Noordwaard (Gemeente Werkendam, 2015)

anderzijds toegankelijk door fietsers en wandelaars. In het
gebied zijn vier informatieborden aanwezig. Ook wordt er
aan het begin van de Bandijk met een bord gewaarschuwd
voor aanrijding met wild. Alle wegen naar de
polders/boerderijen toe hebben een bord met
bestemmingsverkeer. Wel valt het op dat de huisstijl overal
anders is. Bij Seleviahoeve bijvoorbeeld is het het bord van
Rijkswaterstaat, met geel en wit. Bij fietsknooppunt 4 is er
een informatiebord met een oude kaart van de Noordwaard.
En bij fietsknooppunt 29, ookwel de parkeerplaats, is er een
informatiebord van de gemeente met een geheel andere
huisstijl (zie figuur 27).

Er is ook sprake van horizonvervuiling zoals een rits aan
hoogspanningsmasten die door het gebied heenlopen (zie
Figuur27: Bord gemeente (boven) en bord Rijkswaterstaat
(onder)

Figuur 28: Lage en hoge dijken in de Noordwaard (Gemeente
Werkendam, 2015)
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figuur 29). Deze lopen door tot aan een transformatorgebouw in het zuidwesten van het gebied, binnen het kleine circulaire
dijkje. De fabriekstorens in Drimmelen zijn daarnaast in bijna het gehele gebied zichtbaar.
Op de twee parkeerplaatsen aan het Steurgat staan informatiepanelen (figuur 30). De kaarten bevallen veel informatie en
wetenswaardigheden over de Noordwaard, de omgeving, routes, natuur, dieren en bezoekpunten en zijn tot stand gekomen
door de samenwerking met een aantal ondernemers uit de Noordwaard, Staatsbosbeheer, Parkschap NP de Biesbosch en de
VVV (Werkendam Net, 2017)
3.4.4 Knooppunten
Knooppunten zijn volgens Lynch’s theorie (1960) plekken waar men op de locatie meer aandacht kan besteden zoals uitkijktorens en drukke verkeersovergangen. Deze
Figuur 29: Informatievoorziening en hoogspanningsmast
plekken in de Noordwaard zijn onder andere de twee parkeerplaatsen onder Steurgat, een bushalte bij
horizonvervuiling
Fortsteurgat,rustplekken waarvan één bankje per polder staat en één picknicktafel in het gehele gebied. Een gemaal in het
noorden een gemaal in het zuiden isingericht als uitzichtspunt (zie figuur 31).

3.4.5 Toegankelijkheid
In het gebied zelf staan geen bushaltes. Die zijn er wel aan weerszijden van de veerpont richting Dordrecht en aan de
Steurweg en vlabkij fort Steurgat (zie figuur 31). Twee grotere parkeergelegenheden zijn aanwezig aan de Steurgatweg. Vanaf
de parkeerplaatsen is het mogelijk om het gebied op verharde paden te betreden per fiets of wandelend. Veldbezoek toont
echter aan dat men vaak het fietspad als autoweg gebruikt en met de auto langzaam het gebied ingaat, op zoek naar vogels of
ander dier.

Figuur 30: Eén van de twee parkeerplaatsen

3.4.6 Recreatievoorzieningen
Horeca
Er zijn een aantal horeca ondernemingen aanwezig rondom het gebied, zoals sportcomplex Selevia Hoeve met café en terras, café jachthaven de Steur (gesloten in
wintermaanden), restaurant de Waterman en een café bij de jachthaven van Oversteeg (gesloten bij wintermaanden). Aan de overkant van Oversteeg zit bovendien een
hotel-restaurant: De Brabantse Biesbosch Werkendam met 150 zitplaatsen, het Bolle Bevertje (terras, buffet) (Bolle Bevertje, Z.d.)
Jachthaven
Er zijn vier jachthavens rondom het gebied aanwezig: Jachthaven van Oversteeg in de kleine Noordwaardmet 130 ligplaatsen, café met terras (horeca gesloten in de
winter), sanitaire voorzieningen, motorboot-, sloep- en kanoverhuur (Jachthaven van Oversteeg, Z.d.). Daarnaast zijn er drie jachthavens die aan de noordoostelijke kant
van de Noordwaard naast fort Steurgat liggen en in verbinding staan met het Steurgat, een watertoevoer gelegen naast de Noordwaard. Jachthaven De Steur ligt naast
Steurgat met 135 ligplaatsen, een café dat open is vanaf maart tot en met oktober, sanitaire voorzieningen, motor- en kajuitbootverhuur (Jachthaven.nl, 2018).
Scheepsbouwers Maritiem Werkendam heeft 25 ligplaatsen en een bootstalling (Jachthaven.nl, 2018) . Alle jachthavens hebben watersportvoorzieningen zoals
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parkeergelegenheid, watertappunt en elektriciteit. Watersportvereniging Werkendam is de meest uitgebreide jachthaven met 520 ligplaatsen, sanitaire voorzieningen,
afvalvoorzieningen en een wasserette (Jachthaven.nl, 2018).

Figuur 31: Paden, randen, oriëntatie-, knooppunten, recreatievoorzieningen en vervoervoorzieningen in kaart gebracht
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Overnachting
In de Noordwaard zelf liggen vier overnachtingsmogelijkheden. Natuurkampeerterrein de Knotwilg en mini-camping de Witboom liggen naast polder Happen Hennip (zie
figuur 29) (Biesbosch Vakantie, 2018). De camping is ook per kano bereikbaar en heeft sanitaire voorzieningen. Onder Vogelenzang en Steenen Muur ligt paalkampeerplaats
de Bevert die alleen toegankelijk is met de kano. Coördinaten zijn gemakkelijk online te vinden (Biesboschbevers, Z.d.). Seleviahoeve, gelegen ten oosten van polder ’t
Kooike, heeft ook een kleine camping naast de manage (Seleviahoeve, Z.d.). Andere overnachtingsmogelijkheden net buiten het gebied zijn te vinden in de Kleine
Noordwaard. Jachthaven Oversteeg biedt overnachtingen aan in hutten. Tegenover de jachthaven bevindt zich hotel De Brabantse Biesbosch. In het zuiden van de Kleine
Noordwaard bevindt zich bovendien de Jantjeskeet, een groepsaccomodatie.
Bezienswaardigheden
Kunstwerk de Wassende Maan, Fort Steurgat, het Biesbosch Museum en het Andries Visserhuis te Werkendam zijn bezienswaardigheden die rondom het gebied liggen. Zie
bijlage 3 voor een overzicht aan recreatievoorzieningen aan de randen en in de omgeving.
Overige recreatievoorzieningen
Men kan fietsen huren bij De Bolle Bever te Kleine Noordwaard en kano’s bij jachthaven van Oversteeg. Er zijn diverse kanoaanlegplaatsen en een visserspond in het gebied
aanwezig. Per polder is één bankje aanwezig en één picknicktafel boven polder Buiten Kievitswaard (zie figuur 29). Er zijn twee uitkijktorens aanwezig op gemalen, zowel
aan de noordelijke als zuidelijke zijde van het gebied. Op voormalig polder Maltha is een vogelkijkhut aanwezig.
Extensieve recreatie is goed toegankelijk in de randen en om het gebied heen. Er is voor ieder wat wils. Wel is het tijdens het veldbezoek niet bekend geworden dat deze
voorzieningen aanwezig waren. Alleen de horeca en campingmogelijkheden zijn op borden aangegeven. Voor een nieuw ontwikkeld natuurgebied zijn er veel voorzieningen
in de randen aanwezig. Ook zijn er excursies beschikbaar. Deze wordt regelmatig georganiseerd door FREE Nature en aangekondigd in de lokale media (FREE Nature, Z.d.).
Hiernaast wilt gemeente Werkendam in de toekomst een recreatiepoort te ontwikkelen als recreatiezone in het gebied. Hiervoor moet er ruimte komen voor een
jachthaven met een maximum van 400 ligplaatsen, maximaal 140 verblijfshuisjes, dagrecreatieve voorzieningen zoals welness, horeca en groepsaccomodatie (mRo b.v.,
2015).
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3.5 Ontwerpcriteria fysieke kenmerken
Wat is er op ecologisch, cultuurhistorisch, landschappelijk en recreatief vlak aanwezig dat betrekking kan hebben op recreatie en beleving?
Ecologische waarde
Ecologie
-

Vogeldiversiteit (biocentrisch);
Veel kievitten, tureluurs en veldleeuwerikken (biocentrisch);
Diversiteit aan wilde dieren: bever, woelmuis,reeën, vossen, hazen, egels, konijnen, konikpaarden, Schotse Hooglanders en waterbuffels
(biocentrisch/esthetisch/wildernis);
Biesbosch karakter met open kreken, moerasachtige gebieden, opgaande begroeiing en rietvegetaties (wildernis/biocentrisch);
Ontwikkeling naar dynamisch zoetwatergetijdengebied in toekomst met minder openheid, meer afwisselend beeld met reliëf en een grillig begroeiingspatroon
(wildernis/biocentrisch);
Gebied continu in beweging: veranderende en verschillende ecotopen

Poldertypen
-

Natte laag bekade polders met natuurlijk/half-natuurlijk grasland – locatie: Muggenwaard, Kooiwaard, Eijerwaard, Kleine Eijerwaard, Donderzand (biocentrisch,
esthetisch);
Droge laag bekade polders met productiegrasland en lage biodiversiteit – locatie: polders De Kroon, De Zalm (gebruiksnatuurbeeld);
Droge hoog bekade polders met productiegrasland en lage biodiversiteit – locatie: polders Steenenmuur, ’t Kooike, Vogelenzang, De Kleine Zalm, Buiten
Kievitswaard, Binnen Kievitswaard, Middelse Kievitswaard, Achterste Kievitswaard, Happen Hennip, Anna Paulowna Polder (gebruiksnatuurbeeld);
Intergetijdengebied – locatie: Maltha, Ganzewei. Gedeeltelijk ook de polders Muggenwaard, Kooiwaard, Kleine Eijerwaard, Donderzand, Eijerwaard en Oude
Dooiemanswaard (wildernis/biocentrisch)

Cultuurhistorische waarde
Vlakelementen
-

Fort Steurgat met een vijfhoekig forteiland, fortgracht, kazerne, wapenstalling, ondergrondse buskruitopslag: wettelijk beschermd monument;
19eeeuwe buurtschap Kievitswaard, relatief herkenbaar voorbeeld van een traditioneel Hollands bebouwingspatroon
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Lijnelementen
-

Historische lijnen rondom polders met hoge en redelijke cultuurhistorische waarde; dijken, dammen, wallen, paden, wegen (zandwegen, klinkerwegen);
Historische groenstructuren van beboste hoger gelegen oeverwallen langs kreken;

Lijn- en puntelementen
-

Tientallen huisterpen uit de 19e of 20e eeuw langs historische dijken, cultuurhistorisch weinig waardevol;
Terpen langs randen van een polder, langs een kreekloop.

Landschapsbeeld
Kenmerken landschapsbeeld
-

Afwisseling in open en besloten plekken (esthetisch);
Variatie en contrasten tussen natuur en cultuur (esthetisch/biocentrisch);
Openheid, rust en ruimte (wildernis);
Dynamische ontstaansgeschiedenis zichtbaar (esthetisch);
Dynamisch landschap waar wind, water en natuur nadrukkelijk aanwezig zijn (wildernis/esthetisch);
Inrichtingselementen in Biesboschstijl: sober, natuurlijk, robuust en gedetailleerd (esthetisch);
Betonnen en houten kreken- en dijkbruggen (esthetisch);
Gemalen: bakstenenen gebouwen en waterwindmolens (gebruiksnatuurbeeld)

Kenmerken ruimtelijk landschap
-

Uitgestrekte landbouwgronden (gebruiksnatuurbeeld);
Beboste kreekruggen (wildernis/biocentrisch natuurbeeld);
Laaggelegen kreekgeulen (esthetisch/biocentrisch natuurbeeld);
Vergezichten (esthetisch natuurbeeld);
Markante boomlanen (esthetisch natuurbeeld)
Moeras, rietveld, grasland, open water (wildernis/biocentrisch);
Polders en kaders (gebruiksnatuurbeeld);
Bewoning op terpen (gebruiksnatuurbeeld/esthetisch);
Permanent stromende kreken en oevers (wildernis/biocentrisch).
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Recreatieve waarde
Paden
-

Hoofdontsluiting aan noordzijde over de Bandijk, interlokale verbinding;
Overige wegen in Noordwaard van belang voor ontsluiting voor bedrijven en woningen;
Vrijliggende fietspaden langs de Bandijk en polders;
Vrij toegankelijk als struingebied voor wandelaars, het vele water kan een obstakel vormen.

Routes
-

Alle fietspaden door het gebied zijn te volgen via een fietsknooppuntenroute;
Landelijke fietsroute aanwezig buiten het gebied dat aansluit op de fietsknooppuntenroute;
Wandelknooppunten zijn in ontwikkeling door gemeente Altena, afgestemd op belanghebbenden ;
Vaarwater is alleen in het oostelijk gebied toegankelijk vanaf Gat van de Noorderklip, Bevert of Steurgat (alleen toegankelijk via sluis).

Randen
-

Bandijk is de hoogste en langste dijk in het gebied;
Nieuwe als oude kaders en dijken die om de polders liggen en van hoogte verschillen
Krekenstelsels, kanalen en oevers aanwezig;
Twee boomlanen aanwezig: noorden van Buiten Kievitswaard en ten oosten van de Kroon;

Oriëntatiepunten
-

Huizen op terpen;
Buurtschap Kievitswaard;
Monumentale populierenlaan;
Grote getalen aan gemalen;
Grote getalen aan kleine molens;
Waarschuwingsborden voor aanrijding met wild;
Bestemmingsverkeerborden, of anderszijds toegankelijk door fietsers en wandelaars;
Hoogspanningsmasten die door het gebied lopen en een transformator aan het zuidwesten van het gebied - horizonvervuiling;
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-

Fabriekstorensaan de zuidzijde die vanuit Drimmelen door bijna het gehele gebied zichtbaar zijn - horizonvervuiling;
Informatiepanelen op parkeerplaatsen aan het Steurgat over de omgeving, routes, natuur, dieren, bezoekpunten en wetenswaardigheden over de Noordwaard;
Snelheidsborden Bandijk;
Waarschuwingsborden overstekend wild;
Bestemmingsverkeerborden (bij polderwegen);

Knooppunten
-

Een gemaal in het zuiden en een gemaal in het noorden in het gebied die zijn ingericht als uitzichtspunten;
Twee parkeerplaatsen onder Steurgat;
Bankjes die verspreid staan door het gebied, één bankje per polder, één picknicktafel;
Bushalte bij fort Steurgat.

Recreatievoorzieningen
-

Horeca: manage Selevia Hoeve café en terras, café en terras Jachthaven Oversteeg (niet open in wintermaanden), restaurant de Waterman, café en terras
Jachtaven De Steur (niet open in wintermaanden), het Bolle Bevertje (terras, buffet);
Jachthaven: jachthaven van Oversteeg (gelegen in de Kleine Noordwaard), jachthaven de Steur, watersportvereniging Werkendam, Scheepsbouwers Maritiem
Werkendam;
Overnachtingen: Natuurkampeerterrein de Knotwilg, mini-camping de Witboom, camping Seleviahoeve, hotel-restaurant De Brabantsche Biesbosch (gelegen in de
Kleine Noordwaard);
Bezienswaardigheden: Fort Steurgat, het Biesbosch Museum (gelegen in Nationaal Park de Biesbosch), Andries Vissershuis (in Werkendam);
Overige recreatievoorzieningen: Kanoverhuur, fietsverhuur, vispond, vogelkijkhut, kanoaanlegplaats.
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-

4. Mensenwensen

Dit hoofdstuk omschrijft het sociale onderzoek naar de drie doelgroepen van de Noordwaard. Ten eerste de omwonenden middels een enquête, ten tweede de al
onderzochte recreanten en toeristen. Ten derde stakeholders die ook voor een grote deel geanalyseerd zijn door een vorig onderzoek. De belanghebbenden die nog niet
onderzocht zijn, zijn geïnterviewd. Per doelgroep wordt gekeken naar de recreatiebehoeften, wensen, beleving en overige zaken die belangrijk zijn voor de
recreatierichtlijnen.

4.1 Omwonenden
Om erachter te komen welke recreatiewensen omwonenden hebben, zijn enquêtes afgenomen onder de bewoners. In totaal zijn er 223 enquêtes afgenomen, zowel online
via de nieuwsbrief van de beheerder Van Kessel als offline bij de veerponten te Dordrecht
en Gorinchem.
4.1.1 Waardering herinrichting Noordwaard
In figuur 29 hebben 213 respondenten een waardering gegeven op natuur en
biodiversiteit. Op beleving en recreatie hebben 214 respondenten een waardering
gegeven. Voor schoonheid en landschap zijn dat 212 respondenten. Zoals te zien in figuur
32 verschillen de meningen per herinrichtingsaspect. Schoonheid en landschap wordt
het meest gewaardeerd: 84 % waardeert het positief of zeer positief. Dit is 80 % voor
natuur en diverisiteit. Beleving en recreatie wordt een stuk minder gewaardeerd: 64 %
waardeert dit aspect als positief of zeer positief. Zo’n kwart (24 %) heeft een gemiddelde
score gegeven voor beleving en recreatie. 9 % (20 respondenten) waardeerde het
negatief, 3 % waardeerde het zelfs zeer negatief (6 respondenten). In de paragrafen 4.1.5
en 4.1.6 wordt weergegeven wat men verbeterpunten vindt voor de recreatie en
beleving.
Figuur 32: waardering herinrichting Noordwaard, door 190 omwonenden
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4.1.2 Bijzonder landschap Noordwaard
Omwonenden zijn gevraagd aan te geven wat zij het meest bijzonder
vinden aan het landschap van de Noordwaard. De antwoorden zijn aan de
hand van overeenkomende landschapskwaliteiten gecategoriseerd. Er
hebben 212 respondenten gereageerd, waarbij 271 kwaliteiten zijn
benoemd, zie figuur 33a. Deze zijn gegroepeerd in figuur 33b.
Daarnaast zijn er landschapskwaliteiten gevonden die éénmalig zijn
benoemd door een respondent. Dit zijn: nat grasland, bruggetjeslandschap,
toegankelijk landschap, gevoel van vrijheid, wandellandschap,
vaarlandschap, wilgenlandschap, grienden en afgelegen huisjes.
Weidse vergezichten zijn het vaakst door respondenten genoemd (16,2 %)
en werd omgeschreven in hun antwoorden middels termen als ‘openheid’,
‘ruimte’, ‘weide’ en ‘vergezichten’. Dit wordt opgevolgd door
waterdynamiek (10,7 %).

Figuur 33a: Bijzondere landschapskwaliteiten volgens omwonenden

44
Figuur 33b: Gegroepeerde landschapskwaliteiten genoemd door omwonenden

Locatie landschapswaarderingen
Daarnaast is aan de omwonenden gevraagd de locatie van bijzonder landschap in
kaart te brengen, zie figuur 34. Dit is door zo’n 63 respondenten aangegeven.
Rondom de polder de Zalm en polder Muggenwaard lijken de meeste
waarderingen te liggen. Ook wordt het centrale gebied, ookwel het
doorstroomgebied, vaak als bijzonder landschap aangegeven. Dat weidse
vergezichten het vaakst worden genoemd, heeft te maken met de hoge
doorstroomseisen van Rijkswaterstaat. Om doorstroom te bevorderen, zijn
namelijk veel bomen en boerderijen verwijderd, voornamelijk in het centrum van
het gebied. Dat heeft voor die weidse vergezichten gezorgd. Ook heeft het water
hierdoor vrij spel in deze regio gekregen, wat verklaart dat ook waterdynamiek
vaak is benoemd. Verder is op de kaart te zien dat alle polders minimaal één
respondent zijn aangestipt: men waardeert in zijn algemeen vrijwel het gehele
gebied van de Noordwaard op landschap, alleen het zuid-oosten in iets mindere
mate. Wel zijn de hoge bekade polders minder aangegeven als bijzonder
landschap dan de lage bekade polders. Voornamelijk de natte laag bekade
polders (Donderzand, Muggenwaard, Kooiwaard), die voldoen aan een esthetisch
en biocentrisch natuurbeeld vanwege de aanwezige vegetatie en functie worden
beter gewaardeerd. De Zalm en de Kroon, allebei droge laag bekade polders
worden ook flink gewaardeerd, deze voldoen aan het gebruiksbeeld wegens de
vegetatie en functie.

Figuur 34: Locatie bijzonder landschap aangeven door omwonenden
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4.1.3 Bijzondere natuur

In totaal hebben 202 respondenten aangegeven wat zij bijzonder vinden aan de natuur in de Noordwaard, met een totaal van 225 antwoorden. Uit figuur 35 blijkt dat
omwonenden het vaakst de dieren (12,9 %, 29 respondenten) in de Noordwaard hebben aangewezen als element dat het landschap bijzonder maakt, opgevolgd door
vogels, biodiversiteit en vogeldiversiteit. Biodiversiteit is 20 maal benoemd (8,9 %), in het specifiek is de diversiteit van natuur en dieren benoemd. Bij de vogeldiversiteit
categorie (7,5 %, 17 respondenten) is de fazant benoemd door 1 respondent, ook eenmaal werd de waadvogel, tuinvogelsoorten, de ijsvogel, trekvogels en de fuut
genoemd. Tweemaal zijn de lepelaars benoemd. Bij de categorie flora (7 %)
merkte 1 respondent de enorme groeikracht van planten op, een andere
respondent merkte op dat planten worden beïnvloed door het waterniveau en
2 respondenten merkten op dat bijzondere flora de natuur in de Noordwaard
bijzonder maakt.
Een aantal antwoorden zijn samengevoegd, zoals roofvogels (6 %). Hierbij
beantwoordden 5 respondenten met ‘zeearend’, 3 respondenten met
‘visarend’, 1 respondent met ‘arend’ en 1 respondent met ‘buizerds’.
Eén respondent die ‘grote grazers’ (4 %, 8 respondenten) benoemde, vond het
bijzonder dat de grazers jaarrond in het gebied staan.
De categorie ‘vrije natuur’ (2 %, 4 respondenten), werd benoemd vanwege
vrije ruimte of het vrij rondlopen van verschillende diersoorten.
Twee respondenten benoemen specifiek de seizoenen (1 %), waarbij is
beschreven dat elke seizoen een ander soort beleving brengt .
Eén keer benoemd en niet opgenomen in de grafiek zijn: ‘toegankelijke
natuur’, ‘koeien’, ‘schapen’, ‘vissen’, ‘hoge natuurwaarde’, ‘omgevallen
bomen’ en ‘hoeveelheid dieren’.
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Figuur 35: Natuurkwaliteiten

Gecategoriseerde natuurkenmerken
In figuur 36 zijn de kwaliteiten uit figuur 35 gecategoriseerd in onderwerpen. In totaal zijn vogels het vaakste
benoemd: 64 keer, dat is 29 % van de gegeven respons. Hieronder vallen de antwoorden ‘vogeldiversiteit’,
‘roofvogels’, ‘hoeveelheid vogels’ en ‘watervogels’. Hierna volgt fauna gerelateerde respons die bijna een kwart
van alle respons, 54 keer, is benoemd. Bij deze categorie is de diersoort niet specifiek benoemd en gaat het om
de antwoorden ‘biodiversiteit fauna’, ‘struinwild’ en ‘fauna’. Opgevolgd door onderwerpen gerelateerd aan
grote grazers zoals koniks, waterbuffels en Schotse hooglanders. Ook de algemene respons ‘grote grazers’ is
hierbij meegenomen. Dit maakt met 46 antwoorden zo’n 20 % van het totale respons. Biodiversiteit
gerelateerde onderwerpen zijn veel minder benoemd, toch maken deze 9 % van alle antwoorden uit,
bestaande uit ‘biodiversiteit’ en ‘nieuwe (dier)soorten’. Hierna komen flora gerelateerde onderwerpen en
natuur gerelateerde onderwerpen, die allebei op 7 % van de totale respons uitkomend. De twee kleinste
categorieën zijn de
reeën en de bevers,
die per diersoort op
5 antwoorden
uitkomen, 2 %
van de totale
respons.

Figuur 36: Gegroepeerde natuurkwaliteiten genoemd door
omwonenden

Locatie bijzondere natuur
Figuur 37 geeft aan waar 65 respondenten bijzondere natuur in het gebied
beleven. Dit zijn de laaggelegen delen, die door waterdynamiek worden
beïnvloed, voornamelijk Maltha, de Kooiwaard en Muggenwaard. Uitzondering is
het gebied links naast Achterste Kievitswaard (linksboven), waarschijnlijk omdat
dit het grensgebied is met de Kleine Biesbosch, waar volledige ruimte voor
natuurontwikkeling is. Bovendien ligt daar aangrenzend met de river ook een bos.
Bij de locatie gemarkeerd bij de Kleine Eijerwaard ligt een haagbeuken- en
essenbos (Provincie Noord-Brabant, 2017), ditzelfde geldt ook bij de Kroon. In
deze bossen kan men veel ruigte en omgevallen bomen tegenkomen wat
biodiversiteit kan aantrekken.
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Figuur 37: Locatie bijzondere natuur

4.1.4 Bijzondere geschiedenis
In totaal hebben 142 respondenten 165 keer respons gegeven op wat zij het meest
bijzonder vinden aan de geschiedenis van de Noordwaard. Figuur 38 laat een
overzicht zien.
Een aantal respondenten heeft aangegeven te weinig kennis te hebben, de meesten
reageerden met ‘weet ik niet’ (20 %). Waardoor dit precies komt is onbekend.
Het programma ‘Ruimte voor de Rivieren’, waardoor de oude situatie van het
gebied is hersteld, krijgt de hoogste geschiedeniswaardering (15 %). Dit is op
verschillende manieren benoemd. Zo noemen 10 respondenten de transitie van
landbouw naar natuur, 10 respondenten noemen dat het gebied wordt
teruggegeven aan de natuuur en 5 respondenten noemen dat de oude situatie van
voor de inpoldering is hersteld.
Bij de categorie bewoning (8 %) hebben 5 respondenten ‘oude boerderijen’
benoemd, door één respondent ‘eeuwenlange bewoning’ en 7 respondenten
hebben geschreven dat de boeren wegmoesten uit het gebied.
De rol van het gebied in de Tweede Wereldoorlog (7 %) is ook op verschillende
manieren benoemd. Zo hebben twee respondenten de onderduikers benoemd, één
respondent de crossingsroute, twee respondenten de rol als schuilplaats in de
oorlog en één respondent noemde het verzet.
De categorie Biesbosch (6 %) is op de volgende manieren benoemd: tweemaal zijn
de grienden benoemd, eenmaal leven en werken met de natuur, eenmaal dat
voorouders er hebben gewerkt en eenmaal zijn de griendwerkers benoemd.
Bij onstaansgeschiedenis (6 %) is door twee respondenten benoemd dat de
bestaansgeschiedenis van het gebied bij heeft gedragen aan de geschiedenis van
Nederland (refererend aan de Biesbosch).

Figuur 38: Geschiedeniswaardering

Andere interessante commentaar is dat de Steenen Muur al bestaat sinds 1851, dat het gebied altijd met mensenhanden is gevormd, de landverdeling tussen heersende
regenten in de 16e eeuw en dat de voorouders van een respondent het gebied hebben mede-ontgonnen.
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Locatie bijzondere geschiedenis
In figuur 39a staat aangegeven waar 39 respondenten bijzondere geschiedenis beleven. Het valt op dat voornamelijk de drooggelegen akkers zijn aangewezen, voornamelijk
de Steenen Muur. Dit kan te maken hebben met het feit dat hier een aantal arbeiderswoningen en een markante boerderij met aardappelschuur hebben gestaan. Ditzelfde
geldt voor de Kroon, waar omwonenden de locatie van een oude markante brug en gemaal Boomgat hebben gemarkeerd (het gemaal staat er niet meer). Ook Fort Steurgat
en de Kievitswaard, een buurtschap in het gebied, is aangegeven. In figuur 39b staan de antwoorden gerelateerd op onderwerp.

Figuur 39b: Gegroepeerde geschiedeniskwaliteiten genoemd door omwonenden
Figuur 39a: Bijzondere geschiedenis locatie

49

4.1.5 Recreatievoorzieningen
Via een open vraag heeft men aangegeven welke voorzieningen zij
missen of volgens hen kan worden verbeterd. In totaal hebben 155
respondenten hierop gereageerd (zie figuur 40).
Hieruit blijkt dat iets meer dan een kwart meer horeca wilt.
Rustplekken (16,1 %), (natuurlijke) beschutting (12,9 %),
prullenbakken (7,7 %), meer parkeerplaatsen (5,2 %) en
stopplaatsen Bandijk (3,9 %) zijn ook vaak gewenst.
Daartegenover staat dat 15 respondenten (9,7 %) juist geen
toename aan voorzieningen, recreatie of drukte willen zien.
Vijf respondenten hebben meer informatievoorziening benoemd,
Andere gewenste recreatievoorzieningen zijn voorzieningen voor de
pleziervaart (4 respondenten) zoals strandjes, dixie’s en
aanlegplaatsen; uitzichtpunten (3 respondenten); meer
picknicktafels (3 respondenten); vogeluitkijkpunten (2
respondenten); visplaatsen (1 respondent); oplaadpunten (1
respondent); inrichting van de recreatiepoort (1 respondent); meer
verblijfseenheden (1 respondent).
In het gebied zelf zijn geen prullenbakken aanwezig, is er weinig
natuurlijke beschutting en zijn er twee parkeerplaatsen. Er zijn geen
stopplaatsen op de Bandijk aanwezig. Er is echter wel horeca
aanwezig aan de randen van het gebied.

Figuur 40: Verbeterpunten Noordwaard
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4.1.6 Verbeterpunten Noordwaard
Over de informatievoorziening zijn twee open vragen
gesteld, met ruimte voor opmerkingen, zie figuur 41.
Meer handhaving (13,6 %), sanitair (11 %) en horeca
(13,6) zijn aangegeven als de voornaamste
verbeterpunten. Handhaving is op verschillende
manieren aangemerkt. Van de 42 respondenten die
meer handhaving willen, wilt de grootste groep (17
respondenten) sociale controle in het gebied. Een
ander grote groep, 14 respondenten, willen
snelheidscontrole op de Bandijk. Eén respondent wilt
dit in het natuurgebied. Vijf respondenten willen een
snelheidsbeperking. Drie respondenten willen geen
auto’s op fietspaden. Overige antwoorden telkens
aangegeven door één respondent zijn: “een regulatie
van recreatieondernemingen”, “parkeercontroles” en
“imperking geluidsoverlast”.
Interessant is dat er ook veel behoefte is aan juist
geen aanpassingen, zie tabel 3. Van de 42
respondenten die aangeven meer horeca te willen,
wensen 2 respondenten kleine horeca.
Bij de 29 respondenten die aangeven geen
aanpassingen te willen, geven 10 respondenten aan
dat er niets is dat beter kan in de Noordwaard, 12
respondenten zeggen: ‘houden zo’ en 7
respondenten zijn tevreden.
Figuur 41: verbeterpunten Noordwaard, 309 respons gegeven door 184 respondenten
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Tabel 2: Meer handhaving (42 respondenten)

Vijftien respondenten geven ook aan geen toename voorzieningen, recreatie of drukte te willen. Zie
tabel 3 voor meer details.

Veertien respondenten willen zwerfvuil tegengaan, waarbij de meesten dit willen door meer
prullenbakken (12 respondenten), 2 respondenten willen simpelweg minder zwerfvuil.
Vijf respondenten willen een aanpassing van het beheer. Drie respondenten willen dat fietspaden
worden schoongemaakt van maairesten. Daarnaast zijn er reacties gegeven door telkens 1
respondent: meer zorg voor de dieren, maaionderhoud en verwijdering gevaarlijke bomen.
Tabel 3: Geen toename
voorzieningen/recreatie/drukte (15 respondenten)
Behoefte

Aantal

Geen toename horeca

7

Geen toename recreatie

7

Geen toename recreatieve voorzieningen

3

Meer rust
Afname recreatiedruk

Behoefte

Aantal

Geen auto’s op fietspaden

3

Sociale controle

17

Parkeercontrole

1

Regulatie recreatieondernemingen

1

Snelheidsbeperking

5

Snelheidscontrole Bandijk

14

Snelheidscontrole natuurgebied

1

Vijf respondenten willen afsluitingen, waarvan per
Imperking geluidsoverlast
enkele respondent het volgende is gezegd: duidelijke
zondering en dijken omwonenden exclusief,
avondafsluiting en afsluiting doorgaande weg.
Drie respondenten willen betere aanduiding van paden, waarvan twee
respondenten dit zeggen over de fietspaden en één dit zegt over de wandelpaden.
Vijf respondenten willen aanleg van paden, waarvan één respondent een fietspad
van Spieringssluis naar fort Steurgat, drie respondenten willen fietspaden, één
respondent heeft aangegeven een ruiterpad te willen en één respondent wilt
mountainbike routes.

1
Tabel 4: Informatievoorziening
maatregelen (5 respondenten)
Routeinformatie

1

Geschiedenis informatie

1

Informatie natuuractiviteiten

1

8

Goede wegbewijzering

1

7

Informatievoorziening algemeen

1

Meer fietsknooppunten

1

52

Twaalf respondenten willen een aanpassing aan de Bandijk, zie tabel 5. Er 14 respondenten die overige recreatievoorzieningen willen, zie tabel 6. Negen respondenten
willen meer recreatiemaatregelen, zie tabel 7. Vijf respondenten willen betere informatievoorziening, zie tabel 8.
Tabel 6: Meer overige recreatievoorzieningen (14
respondenten)

4.1.7 Informatievoorziening
In totaal hebben 172 respondenten een waardering gegeven over de
locatie van informatievoorzieningen. Gemiddeld scoort dit op een 3,08,
wat betekent dat men hierover een beetje tevreden is. Daarnaast
hebben 176 respondenten een waardering gegeven over de
beschikbaarheid van informatie in het gebied. Gemiddeld scoort de
waardering op 3,1, dit komt ook neer op dat men hierover een beetje
tevreden is, zie figuur 42.

Tabel 5: Aanpassing Bandijk (12
respondenten)
Stopplekken Bandijk

6

Verlichting Bandijk

3

Bruggen breder

3

Meer picknicktafels

3

Meer recreatievoorzieningen algemeen

4

Meer recreatievoorzieningen pleziervaart

4

Meer verblijfseenheden

1

Meer visplaatsen

1

Recreatiepoort inrichten

1

Daarnaast hebben 20 respondenten opmerkingen toegevoegd over de informatievoorzieningen, zie tabel 11. Één respondent gaf aan niet teveel borden te willen in het
gebied. Twee respondenten gaven aan dat er online geen helder kanaal over de Noordwaard is te vinden. Twee
Tabel 7: Meer recreatiemaatregelen (9 respondenten)
respondenten wilden lokaal meer informatie, bijvoorbeeld over het waterpeil, de beverhut en waar men op moet
letten om bevers te kunnen zien. Drie respondenten gaven aan nooit op zoek te gaan naar informatievoorziening.
Kindvriendelijker
3
Drie respondenten gaven aan meer geschiedenis willen zien. Negen respondenten gaven aan informatie te
missen op bepaalde locaties zoals bij de ingangen, informatie vanaf de Bandijk, langs de wegen en borden meer
Meer promoten
3
op een centrale plek. Één van deze respondenten gaf aan dat de informatie over de locatie van het Biesbosch
museum op een onlogische plek staat.
Meer recreanten
1
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Bootexcursies

1

Betonnen bruggen verven in een natuurlijke kleur

1

Tabel 8: Informatievoorziening reacties
Respons
Niet teveel borden
Betere online
zichtbaarheid
Lokaal meer informatie
Meer geschiedenis
Niet nodig
Locatie

Aantal
1
2
2
3
3
9

Figuur 42: Waardering informatievoorziening (152 respondenten: beschikbaarheid, 162
respondenten: locatie)

4.1.8 Recreatieprofiel Noordwaard
Om de omwonenden in een leisure leefstijl te categoriseren, is gevraagd hoe vaak men het gebied bezoekt, waar zij wonen, wat hun leeftijd en mediagebruik is en welke
vrijtijdsactiviteiten men in de Noordwaard onderneemt.
In totaal hebben 208 respondenten ingevuld hoe vaak zij het gebied
bezoeken, waarvan een aantal heeft aangegeven er te wonen of
gewoond te hebben. Het komt erop neer dat een meerderheid één
keer per maand het gebied bezoekt (25 %). Één keer per week (15 %)
komt daarnaast vaak voor. In totaal hebben 44 respondenten (21 %)
aangegeven dagelijks of bijna dagelijks in het gebied te komen, maar
het is de vraag in hoeverre hun frequentie te danken is aan woonwerkverkeer. Zeven respondenten hebben wel expliciet aangegeven
(bijna) dagelijks te passeren vanwege woon-werk verkeer. Dit is in
figuur 43 weergegeven als een aparte categorie.

Woonplaats omwonenden
De meeste respondenten komen uit Werkendam, zie tabel 9, namelijk
78 van de 194 respondenten (40 %). Een overige grote deel komt uit
Figuur 43: Frequentie bezoek (208 respondenten)
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Dordrecht (12 %), gevolgd door Gorinchem (7 %), Noordwaard (6 %)en Sleeuwijk (6 %).
Tabel 9: Woonplaatsen ingevuld op de enquête
Alblasserdam

1

Almkerk

1

Drimmelen

1

Sleeuwijk

11

Dordrecht

23

1

Hendrik-IdoAmbacht
Lage Zwaluwe

1

Eethen

1

Sliedrecht

1

Raamsdonksveer

1

Andel

1

Nieuwendijk

4

Geertruiderberg

1

Uppel

1

Hank

6

Arkel

1

Noordwaard

11

2

Werkendam

78

Woudrichem

6

Biesbosch

1

Oosterhout

2

Giessen
Gorinchem

13

Wijk en Aalburg
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2

.

Recreatiemotief
Daarnaast is gevraagd welke vrijtijdsactiviteiten men in het gebied
onderneemt. 197 respondenten hebben in totaal 527 keer een
recreatie activiteit ingevuld (figuur 44). Daaruit kwam het volgende
naar voren:
Fietsen, rustig wandelen en tot rust komen lijken de meest
belangrijke recreatiemotieven te zijn in het gebied, gevolgd door
varen. Zie tabel 10 voor een uitzetting van de categorie ‘anders’.
Zes mensen hebben ‘wonen’ als recreatiemotief aangegeven,
terwijl 13 respondenten hebben aangegeven bewoner te zijn bij de
vraag over hoe vaak men het gebied bezoekt. Wonen hoort
eigenlijk niet thuis als recreatiemotief, maar een aantal
respondenten heeft dit toch ingevuld. Dit kan mogelijk het respons
verschil verklaren.
Tabel 10: Andere activiteiten
Werk
Imkeren
Woon-schoolverkeer
Figuur 44: Recreatiemotief omwonenden
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5 Wonen
1 Ongedefinieerd
1

6
3

Leeftijd
In totaal hebben 198 respondenten ingevuld tot welke leeftijdcategorie zij behoren. De meesten zijn 45-65
jarigen. De minst representatieve doelgroep is die van 75 jaar en ouder (figuur 45).
Media
Ook zijn de omwonenden gevraagd via welke media ze meer over het gebied hebben geleerd, zie figuur 46. Een
aantal van 163 respondenten hebben in totaal 166 maal antwoord gegeven. Iets meer dan een derde (34 %)
geeft aan over het gebied te leren door eigen ondervinding. Dit wordt gevolgd door 18 % die over de
Noordwaard in de lokale krant leest. Daarnaast geeft 14 % aan meer te leren over de Noordwaard op
het internet. Een klein gedeelte, 7 %, leert over het gebied door beheerorganisaties (Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer, boswachter Thomas, Gebroeders Kessel, FREE Nature), 5 % via social media, 5 % door
onderwijs (school, IVN, cursus, excursie, lezing). 4 % door boeken, 3 % het Biesboschmuseum, 3 %
mond-tot-mond, 1 % door films en 1 % door radio.

Figuur 45: Leeftijd omwonenden

4.1.9 Natuurbeelden algemeen
Om de kernboodschap in kaart te brengen en erachter te komen hoe omwonenden tegen natuur
aankijken, worden de omwonenden ingedeeld in natuurbeelden door hen een stelling te laten kiezen
over hoe ze vinden dat natuur beheerd moet worden en hoe de grote grazers beheerd moeten worden.
Bijna tweehonderd, 185 respondenten, hebben één of twee stellingen gekozen waar zij zich het meeste
in kunnen vinden. Er zijn 219 keer vragen over natuurbeelden ingevuld, wat er op neerkomt dat 34
mensen zich in twee natuurbeelden kunnen vinden. De meesten, 35,6 %, herkennen zich in een
wildernis natuurbeeld: zij vinden dat natuur kwetsbaar is en dat het belangrijk is natuur zijn gang te
laten gaan. Ook een groot deel, 32,9 %, kan zich vinden in een esthetisch natuurbeeld. Zij vinden dat
natuur veelal is wat wij mooi en aantrekkelijk vinden. Er mag worden ingegrepen, zolang de menselijke
invloed niet kan worden gezien. Bijna een kwart, 23,7 %, vindt zich in een biocentrisch natuurbeeld. Zij
vinden het belangrijker een zeldzame soort te beschermen dan het in te richten voor de mens. Een klein
deel, 7,8 %, vindt dat natuur voornamelijk wild en chaotisch is, iets wat je naar je hand kunt zetten.
Ookwel het gebruiksnatuurbeeld, zie figuur 47.
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Figuur 46: Mediagebruik omwonenden

4.1.10 Natuurbeeld grote grazers
Naast de natuurbeeld stelling, hebben omwonenden ook één of twee stellingen aangekruist die
gaan over hoe zij tegen natuurbeheer met grote grazers aankijken. Zo’n 200 respondenten hebben
gereageerd, met het aantal van 212 antwoorden. Dit betekent dat 12 respondenten zich konden
vinden in twee stellingen. Het grootste deel, 35,8 % kon zich vinden in het biocentrisch
natuurbeeld: zet grote grazers in voor natuurontwikkeling, zolang hun welzijn in de gaten wordt
gehouden. Dit wordt gevolgd door 33 %, wildernisnatuurbeeld: natuur zijn gang laten gaan en grote
grazers inzetten voor natuurontwikkeling, maar verder met rust laten. 22 % kenmerkt zich door een
esthetisch natuurbeeld. Voor hen kunnen grote grazers het beste worden ingezet voor het
ontwikkelen van een mooi landschap, zolang hun welzijn in de gaten wordt gehouden. Een klein
gedeelte, 5 %, herkent zich in het gebruiksbeeld: grote grazers moet je inzetten voor productie, niet
voor natuurontwikkeling. Een andere 5 % herkent zich in de mening de natuur zijn gang te laten
gaan zonder grote grazers in te zetten voor natuurontwikkeling (wildernisnatuurbeeld zonder
begrazing, zie figuur 48).
Waardering grote grazers
Ook heeft men kunnen aangeven hoe tevreden zij zijn over de aanwezigheid van ingezette grote
grazers. Zo’n 205 respondenten hebben hun mening gegeven over de Schotse hooglander en
waterbuffels. Voor de konik waren dat 204 respondenten. Daarnaast hebben 13 respondenten
opmerkingen achtergelaten over de grote grazers met bijbehorende score toekenning, zie tabel 4.
Zoals in figuur 48 is op te merken, zijn hooglanders het meest gewaardeerd, gevolgd door
konikspaarden en dan de waterbuffel, maar met een kleine marge. Het gemiddelde cijfer voor de
konik is 4,30; voor de hooglander is dit 4,34 en voor de waterbuffel is dit een 4,21. Er is dus weinig
significant verschil tussen de gemiddelden. Wel interessant is dat 17 respondenten de waterbuffel
met een lage cijfer van 1 of 2 hebben gewaardeerd, terwijl dat voor de konik en de hooglander per
diersoort 8 respondenten zijn. Ook interessant is dat ongeveer de helft van de opmerkingen in
bijlage 4 over de waterbuffel aangeeft dat deze soort niet thuishoort in het gebied. Zo’n 6 van de 13
(46 %) respondenten zeggen dat het dier hier niet thuis hoort, terwijl 1 op de 5 (20 %)
respondenten dit bij de paarden en hooglander aangeven, zie figuur 49. Voor commentaar over de
waterbuffel, zie bijlage 2.

Figuur 47: Natuurbeeld

Figuur 48: Natuurbeeld grazers omwonenden
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Figuur 49: Waardering grote grazers

4.1.12 Leisureleefstijl omwonenden - literatuur
De gemeenten direct om de Noordwaard heen: gemeente Werkendam, Drimmelen, Woudrichem en Dordrecht zijn bestudeerd op geïnventariseerde leefstijlen (SAMR
Marktvinders, 2018). Per gemeente is er weinig verschil met de percentages aan bepaalde leefstijlen, alleen Dordrecht wijkt hiervan af. Ten eerste heeft de stad veel meer
huishoudens, ten tweede kan dit komen doordat het stadsleven andere recreatiebehoeften oproept dan het leven in een dorp zou doen. Men zou in de stad bijvoorbeeld
meer behoefte kunnen hebben aan rust en vrijheid dan in een dorp waar veel minder inwoners zijn, zie tabel 11.
Tabel 11: Leefstijlzoeker omliggende gemeenten Noordwaard
Werkendam(10 866 huishoudens)

Woudrichem(6059 huishoudens)

Drimmelen(11 634 huishoudens)

Dordrecht(56 166 huishoudens)

Avontuurzoekers: 5.7 %

Avontuurzoekers:

6.5 %

Avontuurzoekers:

6.2 %

Avontuurzoekers:

10.1 %

Harmoniezoekers:

17.2 %

Harmoniezoekers:

16.6 %

Harmoniezoekers:

16.0 %

Harmoniezoekers:

10.8 %

Inzichtzoekers:

12.1 %

Inzichtzoekers:

11.2 %

Inzichtzoekers:

12.2 %

Inzichtzoekers:

10.7 %

Plezierzoekers:

12.6 %

Plezierzoekers:

13.8 %

Plezierzoekers:

12.0 %

Plezierzoekers:

21.6 %

Rustzoekers:

19.3 %

Rustzoekers:

19.0 %

Rustzoekers:

20.1 %

Rustzoekers:

18.9 %

Stijlzoekers:

14.4 %

Stijlzoekers:

16.9 %

Stijlzoekers:

17.3 %

Stijlzoekers:

15.7 %

Verbindingszoekers: 15.7 %

Verbindingszoekers: 16.0 %

Verbindingszoekers: 16.2 %
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Verbindingszoekers: 12.2 % (SAMR
Marktvinders, 2018)

Leefstijl Werkendam, Woudrichem en Drimmelen
Over het algemeen komen in de kleinere gemeentes deze gemiddelden (zie
figuur 47) op hetzelfde neer: 6 % zijn avontuurzoekers, 12 % zijn inzichtzoekers,
13 % zijn plezierzoekers. 16 % zijn verbindingszoekers, 16,2 % zijn
stijlzoekers,16,6 % zijn harmoniezoekers en 19,4 % zijn rustzoekers (figuur 50).
Leefstijl Dordrecht
Met de Dordtenaren is er wel significant verschil: daar zijn veel minder
harmoniezoekers (6,2 %minder) en 3,8 % minder verbindingszoekers. Ten
opzichte van de dorpelingen zijn er juist 4 % meer avontuurzoekers.Bij een
avontuurzoeker heeft men als recreatiedoel zelfontwikkeling, vrijheid en iets
nieuws willen beleven (zie tabel 12). De harmoniezoeker zoekt juist gezelligheid
en vriendschap op. Ditzelfde geldt ook ongeveer voor een verbindingszoeker,
die recreëert met als doel gezelligheid, genieten en ontspanning.
Recreatiedoel en recreatie
Tabel 12 laat zien hoe vaak een leefstijl voorkomt per stad/omliggende dorpen,
met recreatiedoel en recreatievorm per leefstijl.
Figuur 50: Leefstijlen omliggende kleine gemeenten
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Tabel 12: Vergelijking leefstijl representatie omliggende gemeentes met Dordrecht
Omliggende
dorpen

%

Recreatiedoel

Recreatie

Dordrecht

%

Recreatiedoel

Recreatie

Rustzoekers

19 %

Tot rust komen

Vissen, vrijwilligerswerk,
fotograferen, rustig wandelen

Plezier-zoekers

22%

Entertainment en
nieuwe avonturen

Met vrienden, met het gezin, fietsen/
wandelen met de kinderen

Harmoniezoekers

17 %

Gezelligheid en
vriendschap

Met vrienden ontspannen, met het
gezin op pad, fietsen/wandelen met
de kinderen

Rustzoekers

19 %

Tot rust komen

Vissen, vrijwilligerswerk, fotograferen,
rustig wandelen

Stijlzoekers

16 %

Prikkeling en
uitdaging

Hardlopen, stevig wandelen, kanoën,
varen

Stijlzoekers

16 %

Prikkeling en
uitdaging

Hardlopen, stevig wandelen, kanoën,
varen

Verbindingszoekers

16 %

Gezelligheid en
ontspanning

Vrijwilligerswerk, wandelen (rustig en
stevig), fietsen,
bezienswaardigheden,
gezin/kinderen, met vrienden

Verbindingszoekers

12 %

Gezelligheid en
ontspanning

Vrijwilligerswerk, wandelen (rustig en
stevig), fietsen, bezienswaardigheden,
gezin/kinderen, met vrienden

Plezierzoekers

13 %

Entertainment en
nieuwe avonturen

Met vrienden, met het gezin, fietsen/
wandelen met de kinderen

Harmoniezoekers

11 %

Gezelligheid en
vriendschap

Met vrienden ontspannen, met het
gezin op pad, fietsen/wandelen met de
kinderen

Inzichtzoekers

12 %

Nuttige/nieuwe
dingen leren,
zelfontwikkeling

Bezienswaardigheden opzoeken,
wandelen (rustig en stevig)

Inzicht-zoekers

11 %

Nuttige/nieuwe
dingen leren,
zelfontwikkeling

Bezienswaardigheden opzoeken,
wandelen

Vrijheid en iets
nieuws beleven,
zelfontwikkeling,

Culturele activiteiten, cursus, kanoën,
wandelen (rustig/stevig),
vrijwilligerswerk

Vrijheid en iets
nieuws beleven,
zelfontwikkeling,

Culturele activiteiten, cursus, kanoën,
wandelen (rustig/stevig),
vrijwilligerswerk

Avontuurzoekers

6%

Avontuurzoekers

10 %

(rustig en stevig)

Bij de omliggende dorpen blijkt dat tot rust komen, gezelligheid en prikkeling de belangrijkste recreatiedoelen zijn. Vrijheid ervaren, iets nieuws doen of leren en
zelfontwikkeling zijn het minst representatief.

61

Bij Dordrecht blijkt entertainment, nieuwe avonturen, tot rust komen en prikkeling de meest representatieve recreatiedoelen. Het minst representatief is zelfontwikkeling
en vrijheid ervaren.
Tot rust komen zijn voor beide groepen dus het meest representatief. Zelfontwikkeling en vrijheid ervaren is voor beide groepen het minst representatief.
4.1.14 Ontwerpcriteria omwonenden
Wat zijn de wensen/meningen van omwonenden met betrekking tot recreatie in de Noordwaard?
Inrichting relevant
-

-

Men beleeft landschap het beste door krekenstelsels, weidsheid, afwisselende landschap, aanwezigheid van dieren en vogels, ruimte voor de natuur en
rustgevende werking van het gebied;
Landschap wordt het beste beleefd in centraal Noordwaard (Zalm, Donderzand, Muggenwaard, Kooiwaard) en westelijk gedeelte rondom de Bandijk;
Men beleeft natuur het beste door de vogeldiversiteit, watervogels, roofvogels, grote grazers, struinwild zoals reeën en de bever. Vrije natuur, ruigheid;
Natuur wordt het beste beleeftdbij de Achterste Kievitswaard, Maltha, Kooiwaard, Muggenwaard;
Men beleeft geschiedenis het beste door besef dat de nieuwe inrichting een terugkeer is naar de oorsprong, dat het land continu door mensenhanden is gevormd.
Dat het gebied een constante herinrichting kent, waarbij men blijft strijden tegen het water door bijvoorbeeld terugwinning van land na de Sint-Elisabethsvloed
sinds de 15e eeuw. Het ontstaan van de Biesbosch na de Sint-Elisabethsvloed, verzetsactiviteiten in het gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog en de eeuwenlange
bewoning;
Geschiedenis wordt het beste beleefd bij buurtschap Kievitswaard, Oude Dooiemanswaard, Happen Hennip, de Kroon (oude markante brug), Steenen Muur;
Meer horeca gewenst;
Meer sanitair gewenst;
Meer rustplekken gewenst;
Meer parkeervoorzieningen gewenst;
Geen verdere aanpassing of toename voorzieningen om rust te behouden is gewenst;
Wens voor rust is even groot als behoefte aan meer horeca;
Prullenbakken tegen zwerfvuil probleem;
Slechte doorstroom Bandijk, aanpassingen zijn gewenst – stopplaatsen, parkeerplaatsen en bredere bruggen zijn voorgesteld als oplossing;
Iets betere beschikbaarheid en locatie van informatievoorziening is gewenst (men is gedeeltelijk tevreden);
Omwonenden gebruiken het gebied vaak om te fietsen, rustig te wandelen of om tot rust te komen;
Iets minder vaak gaat men varen, gevoel van vrijheid ervaren, met de hond lopen, met de kinderen wandelen/fietsen, vogelspotten, fotograferen of met vrienden
het gebied in;
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-

Picknicken, overnachten, vrijwilligerswerk doen, bezienswaardigheden opzoeken, kanoën, hardlopen of vissen wordt het minst gedaan in het gebied;
Een grotendeel van de omwonenden waardeert natuurontwikkeling, zeker als het ruig is of een mooi landschapsbeeld oplevert;
Een grotendeel van de omwonenden vinden dat grote grazers in een natuurgebied ingezet mag worden voor natuurontwikkeling. Maar dierwelzijn is belangrijk.
Dorpelingen recreëren gemiddeld genomen het vaakst om tot rust te komen, voor gezelligheid en prikkeling;
Stedelingen recreëren gemiddeld genomen het vaakst voor entertainment, beleven van nieuwe avonturen, om tot rust te komen en om geprikkeld te worden.
Zelfontwikkeling en vrijheid ervaren is het minst voorkomende recreatiedoel bij allen;

Communicatie relevant
-

Meer geschiedenis informatievoorziening: iets minder dan een kwart van de omwonenden wist niets van de geschiedenis af;
Omwonenden worden het beste bereikt via internet of de lokale krant;
Betere informatievoorziening gewenst zoals routeinformatie, lokale informatie zoals tips om bevers te spotten/actuele waterstand, meer geschiedenis en
informatie natuuractiviteiten, meer online zichtbaarheid.

Beheer relevant
-

Behoefte aan handhaving wegens: geluidsoverlast, auto’s op fietspaden, snelheidsovertredingen, stilstaande auto’s op de Bandijk;
Ruimte voor verbetering van beleving en recreatie;
Verbeterpunt recreatiebeheer: meer kindvriendelijke inrichting, bootexcursies, promotie.
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4.2 Bezoekers
Een studentenenquête over de Noordwaard onder 139 bezoekers (Greenjuniors, 2017) heeft
onderzoek gedaan naar recreanten in de Noordwaard. Gemeente Oosterhout heeft een toerisme
monitoring uitgevoerd in het land van Heusden en Altena, een streek dat bestaat uit gemeente
Woudrichem (15 km vanaf Noordwaard), Aalburg (23 km vanaf Noordwaard) en Werkendam (direct
aangrenzend). Er zijn voor dit onderzoek 701 bezoekers gevraagd een enquête in te vullen. Bijlage 7
heeft een overzicht aan grafieken.
4.2.1 Literatuuronderzoek
Herkomst
“Van de 701 ondervraagden kwamen 41 uit het buitenland (6%), waarvan twee derde uit België. Net
als in 2012 komt het merendeel van de dag- en verblijfstoeristen in het Land van Heusden en Altena
uit Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland, Noordoost-Brabant, Rijnmond, Zuidwest- Gelderland,
Utrecht en Zuidoost-Brabant (Gemeente Oosterhout, 2017)”, zie figuur 51.
Natuurbeeld
De studentenenquête heeft op basis van stellingen onderzocht wat voor natuurbeeld een bezoeker
heeft. Gemiddeld genomen heeft men het vaakst een esthetisch natuurbeeld, gevolgd door een
biocentrisch natuurbeeld, gebruik natuurbeeld en als laatste de wildernis natuurbeeld
Grote grazers en de bezoeker

Figuur 51: Herkomst bezoeker, 701 respondenten

Uit een studentenenquête over de Noordwaard onder 139 bezoekers (2017) blijkt dat de Schotse Hooglander door de bezoeker het meest wordt gewaardeerd, de
Konikpaarden het minst. Toch is het verschil in waardering per diersoort minimaal is (Hendriks, 2017). Ook blijkt dat de meeste bezoekers overeenstemmen met de stelling
dat grote grazers de beleving en spanning verbeteren in het gebied. Daarnaast hebben de meeste bezoekers aangegeven dat de grazers als niet gevaarlijk worden ervaren.
Merendeel gaf aan dat de kans groter is het gebied weer te bezoeken als er grote grazers aanwezig zijn (Hendriks, 2017). Kortom, de grote grazers worden duidelijk positief
gewaardeerd door bezoekers. Daarnaast waarborgen de grote grazers de waterveiligheid, een win-win scenario (Greenjuniors, 2017).
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Media
Ongeveer de helft van de onderzochte bezoekers woont in de buurt of is vaker in het Land van Heusden Altena geweest. Bekendheid met de streek is voor hen de
belangrijkste reden geweest geen informatie in te winnen. Een kleine gedeelte van 10,6 % heeft het gebied via social media of internet leren kennen, 28,8 % kent het
gebied door mondelinge kennis. Een overige 50 % woont in de buurt, maar wel in plaatsen die (veel) verder liggen dan 30 kilometer en niet meer als omwonenden kan
worden beschouwd. Een overige 2,3 % kent het gebied door tv, 2,3 % door een tijdschrift of gids. Een overige 8 % door diversen zoals een folder, bootexcursie, een boek of
toevallige ontdekking. Een derde van bezoekers heeft vooraf of tijdens het verblijf in Land van Heusden en Altena informatie ingewonnen, voornamelijk van digitale media,
waarbij een zoekmachine het meest wordt gebruikt. Bijna driekwart (72 %) heeft aangegeven geen interesse te hebben om een Biesbosch app te downloaden.
Recreatiemotief
Als recreatiemotief geeft 76,5 % aan voor de natuur te komen, voor de recreatie is dat iets
minder dan de helft (47 %), een overige 35,6 % is neutraal. Rust is voor 69,7 % een
belangrijke reden om het gebied te bezoeken, hierbij is 19,6 % neutraal. Natuur, gevolgd
door rust zijn daarom belangrijke factoren voor een bezoeker. Recreatie is een stuk minder
doorgevend, zie figuur 52 (GreenJuniors, 2017).
Uit de monitoring over toerisme is gekomen dat ruim een derde van de bezoekers (37 %)
naar de streek komen voor een dagje of avondje uit. Op de tweede plaats maken zij een
dagtocht of fietstocht (32 %), gevolgd door vakantie (23 %). Ongeveer driekwart overnacht
niet in het gebied, een kleine kwart wel. Daarbij komen de dagjesmensen vaak voor de
omgeving (natuur, wandelen, fietsen, varen) en de cultuur (Biesboschmuseum, forten en
vestingstad). Vakantiegangers gaan naar een specifieke camping, hotel of logeren bij
vrienden of familie. Er wordt gemiddeld 8 dagen verbleven, maar soms heeft men een vaste
seizoensplaats op een camping (Gemeente Oosterhout, 2017).
Figuur 52: Recreatiemotief bezoeker, 132 respondenten (GreenJuniors, 2017)
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Waardering recreatie en beleving
In figuur 53 hebben bezoekers omschreven wat zij bijzonder goed of minder goed vinden aan
de streek.Over het algemeen wordt het gebied goed gewaardeerd, alleen de (afwezigheid van)
de horeca en bewegwijzering scoort iets minder goed. Daarnaast blijkt dat 11 % van de
ondervraagde bezoekers Noordwaard er al eens heeft gewandeld of gefietst zie figuur 54
(Gemeente Oosterhout, 2017).

Figuur 53: Waardering bezoeker (Gemeente Oosterhout, 2017)

Figuur 54: Waardering Noordwaard bezoekers (Gemeente Oosterhout, 2017)
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4.2.2 Ontwerpcriteria bezoekers
Wat zijn de wensen en meningen van bezoekers met betrekking tot recreatie in de Noordwaard?
Inrichting relevant
-

Bezoekers wensen meer horeca in of nabij het gebied;
Bezoekers komen naar de Noordwaard voornamelijk voor de natuur en voor de rust, in mindere mate voor recreatievoorzieningen;
Bezoekers komen naar het land van Heusden en Altena streek voornamelijk voor de omgeving (natuur, wandelen, fietsen, varen) en de cultuur (Biesboschmuseum,
forten en vestingstad);
Vakantiegangers gaan naar een specifieke camping, hotel of logeren bij vrienden of familie en blijven gemiddeld 8 dagen in de streek;
De onderzochte bezoekers hebben gemiddeld genomen het vaakst een esthetisch natuurbeeld, gevolgd door biocentrisch, gebruik en als laatste de wildernis
natuurbeeld
Veel bezoekers staan neutraal tot positief tegenover de herinrichting. Schoonheid en landschap is het beste gewaardeerd, gevolgd door natuur en biodiversiteit.
Als laatste beleving en recreatie;
Bezochte bezoekers hebben aangegeven neutraal tot oneens te zijn vaker naar het gebied te komen als het beter bereikbaar zou zijn;
Bezoekers waarderen als bijzonder goed: het water, de mooie omgeving, de rust, de historie, het landschap en natuur in het land van Heusden en Altena streek;
Recreatievoorzieningen: bezoekers waarderen de fietsroutes, wandelen en varen als bijzonder goed in het land van Heusden en Altena streek;
Een kleine percentage van Heusden en Altena bezoekers missen bewegwijzering, bankjes, parkeervoorzieningen, horeca en winkels in het algemeen.

Communicatie relevant
-

Veel bezoekers komen met de auto, waarvan nog enige aantal met de fiets. Openbaar vervoer gebruik en wandelend naar het gebied doen een klein gedeelte;
Driekwart van de onderzochte bezoekers wist dat er een klachtenlijn bestaat voor overlast van dieren;
Ongeveer de helft van de onderzochte bezoekers weet niet dat grote grazers zijn ingezet uit beheersoverwegingen;
Veel bezoekers kennen het gebied door vrienden of kennissen of omdat zij er eerder zijn geweest, een kleiner gedeelte wint informatie in via social media of
internet (veelal gebruikmakend van een zoekmachine)
Een kleine percentage van de onderzochte bezoekers komen uit het buitenland, waarvan twee derde uit België;
Een merendeel van de onderzochte bezoekers komen uit Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Beheer relevant
-

Over het algemeen zijn mensen niet bang voor de grote grazers, verbeteren ze de beleving enigszins en maken zij het gebied enigszins spannender;
Bezoekers staan het meest positief tegenover de Schotse Hooglander, gevolgd door de waterbuffel en als laatste het Konikpaard;
De helft van de onderzochte bezoekers zouden terugkomen naar het gebied, maar ongeveer 40 % staat hier neutraal tegenover.
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4.3 Belanghebbenden
4.3.1 Literatuuronderzoek naar belanghebbenden
Eigenaar van het ontpolderde Noordwaard is Rijkswaterstaat. Zij hebben belang bij de waterveiligheid in
het overstromingsgebied. Het beheer hebben zij uitbesteed aan Gebroeders van Kessel, een technisch
bedrijf. Deze zorgt voor onderhoud en beheer van het terrein. Daarnaast hebben zij Bureau
Waardenburg aangesteld voor ecologische waarneming van het gebied en FREE Nature voor de
begrazing (Van Buren, 2017).
FREE Nature is de opdrachtgever van het onderzoek. Samen met Van Kessel en partners werken zij
samen van visievorming tot praktisch beheer van kuddes. Specifiek hebben zij Schotse hooglanders,
konikspaarden en waterbuffels extensief ingezet voor het tegengaan van het dichtgroeien van vegetatie
en aldus de bevordering van de waterdoorstroom.
Staatsbosbeheer verzorgt het Biesbosch gedeelte, in samenwerking met het Parkschap. Zij hebben er
belang bij de natuurwaarden in de Noordwaard te versterken. Lokale ondernemingen leveren
recreatieve en educatieve diensten in de Noordwaard zoals Biesbosch Aktief (recreatie), Biesbosch
Adventures (recreatie), Deltasafari (recreatie), Selevia Hoeve (recreatie paardensport), camping de
Knotwilg en Witboom (accomodatie), jachthavens (recreatie) en het Biesbosch museum (educatie).
Degene die hier gebruik van maken zijn recreanten (waaronder omwonenden), agrariërs en het
Figuur 55: Power-interest matrix naar Mendelow, 1981 (Buren, 2017)
waterbedrijf Evides. Zij hebben van binnen af invloed op het gebied en zijn interne stakeholders. Degene
die vanbuiten af invloed hebben op het gebied zijn de overheid, belangenverenigingen en organisaties.
Gemeente Werkendam is de eigenaar en beheerder van openbare plaatsen zoals de parkeerplaats, paden en openbare recreatieve voorzieningen (bankjes). Daarnaast is de
ontwikkeling van de recreatiepoort van belang als marktpartij (Buren, 2017).
Figuur 55 geeft daarnaast een macht-interesse matrix weer dat informatie geeft over hoeveel macht en interesse een belanghebbende heeft over de Noordwaard (Buren,
2017). Op basis daarvan hoort een bijbehorende communicatievorm per belanghebbende. Monitor belanghebbenden vereisen minimale inspanning en controle. “Keep
informed” belanghebbenden moeten op de hoogte worden gehouden. Zij kunnen belangrijk zijn om machtigere belanghebbenden te beïnvloeden. “Keep satisfied”
belanghebbenden zijn krachtig, maar hun belangstelling voor plannen en beheer is laag. Zij zijn passief, maar zodra zij plotseling in beweging komen, kunnen ze veranderen
naar een “encourage and influence” belanghebbende. Deze belanghebbenden zijn machtig en hebben grote belangen bij de plannen/beheer. Bij het maken van nieuwe
plannen moet men sterk rekening houden met deze groep (Mendelow, 1991).
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Het stakeholderonderzoek heeft daarnaast aan de hand van 17 interviews met belanghebbenden de kwaliteiten, knelpunten en kansen van de Noordwaard omschreven.
Aan de hand daarvan zijn gezamenlijke doelstellingen opgesteld, waarbij dit goed, neutraal of in strijd is met de belangen van de stakeholder (zie figuur 56). De doelen die
relevant zijn voor recreatie zijn opgenomen in de volgende paragraaf over
ontwerpcriteria (bereikbaarheid, afstemming, doorstroom Bandijk,
parkeerhavens en fietsstopplekken).
Elke belanghebbende heeft daarnaast een eigen doel in het gebied. Of het nu
gaat om recreatie of niet, hun doelen kunnen betrekking hebben op hoe zij over
recreatie denken. Uit het stakeholderonderzoek van Buren (2017) komt een
inventarisatie naar het belang per stakeholder naar voren (bijlage 8). Ook dit is
meegenomen naar de ontwerpcriteria.

Figuur 56: Participatiedoelen belanghebbenden (Buren, 2017)
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4.3.2 Ontwerpcriteria belanghebbenden
Wat zijn de wensen van belanghebbenden met betrekking tot recreatie in de Noordwaard?
Inrichting relevant
-

Gebroeders Kant (agrariërs): voorzetten bedrijf, uitbreiden;
Biesbosch Adventures: pand erbij in de Noordwaard;
Wandelvereniging Te Voet: wandelroutes langs bijzondere natuur en geschiedenis in de Noordwaard, verbetering wandelinfrastructuur;
Biesbosch Museum: betere OV verbinding Biesbosch museum, meer veerponten;
Selevia Hoeve: aanleg ruiterpaden;
Bewoners Noordwaard: zonering gebied;
Evides: waterproductie voortzetten;
Staatsbosbeheer: aanleg stopplekken,
Logis hotel de Brabantse Biesbosch: uitbreiden overnachtingsplekken;
Gemeente Altena (Werkendam): aanleg recreatiepoort van de grond,
Kanoverenigingen: watersportrecreatie;
Camping de Knotwilg en Witboom: voorzetten campings;
Doorstroom Bandijk bevorderen (Van Kessel, Parkschap, Gemeente, Biesbosch Museum, Staatsbosbeheer, overig);
Parkeerhavens en fietsstopplekken (Parkschap, Staatsbosbeheer, overig);
Geen parkeerhavens en fietsstopplekken (Rijkswaterstaat);
Bereikbaarheid openbaar vervoer verbeteren (Delta Safari, Parkschap, Biesbosch Museum, Staatsbosbeheer).

Communicatie relevant
-

“Keep informed”: FREE Nature, Gebroeders Kant, Biesbosch Adventures, Selevia Hoeve, bewoners Noordwaard, Logis hotel de Brabantse Biesbosch, camping de
Knotwilg en Witboom;
“Encourage and influence”: Rijkswaterstaat, Biesbosch museum, Parkschap, Staatsbosbeheer, gemeente Altena (Werkendam), Rijkswaterstaat, FREE Nature,
Gebroeders van Kessel;
“Keep satisfied”: Evides, Rijkswaterstaat;
“Monitor”: FREE Nature en bureau Waardenburg;
Parkschap: betere afstemming met belanghebbenden, verdienmodellen;
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-

Gemeente Altena (Werkendam): betere afstemming met belanghebbenden over de recreatie;
Kanoverenigingen: meer duidelijkheid vaarwater;
Camping de Knotwilg en Witboom: vertrouwen gemeenschap terug in de Noordwaard;
Gebroeders van Kessel: draagvlak met bewoners behouden;
Afstemming Biesbosch met Noordwaard door o.a. bewegwijzering (Parkschap, gemeente, Staatsbosbeheer).

Beheer relevant
-

Bewoners Noordwaard: rust, geen recreant binnen straal van 500 meter vanaf huis;
Staatsbosbeheer: benutting natuur en recreatieve potentie gebied;
FREE Nature: voortzetten kuddes;
Rijkswaterstaat: biobased aanpassingen, sturing gebied;
Bureau Waardenburg: meer afwisselendere vegetatieontwikkeling;
Parkschap: meer recreatie;
Gebroeders van Kessel: meer vegetatieontwikkeling, beheercontract verlengen, beheerskosten omlaag.
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4.4 Probleemanalyse enquêteresultaten
Deze paragraaf filtert problematiek en knelpunten uit de mensenwensen resultaten. Deze punten worden vervolgens meegenomen naar het referentiehoofdstuk om
vervolgens literatuuronderzoek te verrichten naar eventuele oplossingen.
Omwonenden
-

Behoefte aan handhaving wegens: geluidsoverlast, auto’s op fietspaden, snelheidsovertredingen, stilstaande auto’s op de Bandijk;
Ruimte voor verbetering van beleving en recreatie;
Wens voor rust is even groot als behoefte aan meer horeca;
Zwerfvuil overlast – prullenbakken zijn voorgesteld als oplossing.

Bezoekers
-

Een kleine percentage van Heusden en Altena bezoekers missen bewegwijzering, bankjes, parkeervoorzieningen, horeca en winkels in het algemeen.
De helft van de onderzochte bezoekers zouden terugkomen naar het gebied, maar ongeveer 40 % staat hier neutraal tegenover;
Ongeveer de helft van de onderzochte bezoekers weet niet dat grote grazers zijn ingezet uit beheersoverwegingen;
Driekwart van de onderzochte bezoekers wist dat er een klachtenlijn bestaat voor overlast van dieren;
Criteria “bezoekers wensen meer horeca in of nabij het gebied” staat tegenover “Bezoekers komen naar de Noordwaard voornamelijk voor de natuur en voor de
rust, in mindere mate voor recreatie.”

Belanghebbenden
-

Criteria “parkeerhavens en fietsstopplekken”(Parkschap, Staatsbosbeheer, overig) staat recht tegenover “geen parkeerhavens en fietsstopplekken”
(Rijkswaterstaat);
Criteria “Meer recreatie” (Parkschap) staat tegenover “Rust bewaken in het gebied” (omwonenden).
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5. Referentievoorbeelden

Dit hoofdstuk onderzoekt per knelpunt of problematiek uit de enquêteresultaten of er in middels voorbeelden in andere natuurgebieden of literatuuronderzoek
oplossingen zijn.
-

Behoefte aan handhaving wegens: geluidsoverlast, auto’s op fietspaden, snelheidsovertredingen, stilstaande auto’s op de Bandijk;
Ruimte voor verbetering van beleving en recreatie;
Wens voor rust is even groot als behoefte aan meer horeca;
Zwerfvuil overlast

5.1 Behoefte aan handhaving
Aspecten van beleving van het riviergebied kunnen vragen om heroverweging of zonering. Niet alles kan altijd en overal. Net als bij natuurgebieden in het algemeen
probeert men bijzondere natuurwaarden, beleving en ontspanning en diverse andere functies te combineren. Waar de grens ligt, volgt aan de ene kant uit de draagkracht
van de natuur en aan de andere kant uit de mate waarin verschillende gebruikers elkaar accepteren. Natuurontwikkeling, infrastructuur, slimme routes en zonering bieden
oplossingen voor eventuele knelpunten (Ruimte voor Levende Rivieren, Z.d.). In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de aspecten van zonering.
Het inzetten van handhaving in natuurgebieden wordt vaak in de praktijk toegepast waar nodig, om overlast en ongewenst gedrag te bestrijden van recreanten zoals
dumping van afval en andere vormen van overlast. Natuurmonumenten zet in natuurgebied de Looserplas bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in. Dit gebeurt in
samenwerking met de gemeente om met grote regelmaat controles uit te voeren en na een korte waarschuwingsperiode, verbaliserend op te treden (Midden-Limburg
Actueel, 2018). Uit een interview met een BOA van Staatsbosbeheer, district Utrecht, komt naar voren dat samenwerking in het gehele gebied erg goed werkt voor
handhaving. Er wordt graag samengewerkt met partners zoals de Provincie, landschap organisaties, recreatie organisaties en natuur(reservaat)organisaties (Loenen, 2017) .
Zodoende ook volgens Natuurmonumenten die samenwerkt met gemeenten, Federatie Particulier Grondbezit, LandschappenNL, Sportvisserij Nederland, Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging en Staatsbosbeheer. Deze organisaties dringen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie aan op versterking van het toezicht, een beter
samenwerking tussen instanties en meer ondersteuning (Natuurmonumenten, Z.d.). NP de Biesbosch zelf heeft een gezamenlijk handhavingsdag georganiseerd door
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer waarbij bekeuringen en officiële waarschuwingen zijn uitgedeeld. Er zijn met verschillende vaartuigen, off-theroad motoren, politie te paard en auto’s een integrale controle uitgevoerd in de Hollandse-, Dordtse- en Brabantse Biesbosch, waarbij men zich richtte op de naleving van
de 10 parkregels: vaarsnelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen. Hierbij zijn de deelnemende gebiedspartners
vertegenwoordigers van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, gemeente Drimmelen,
gemeente Dordrecht en de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord. Deze gezamelijke handhavingsdag had positieve bevindingen (Dordrecht.net, 2017). Er
worden al reguliere controles gedaan in de Biesbosch, maar uit het sociale onderzoek bij omwonenden blijkt dat bewoners toch te veel overlast ervaren. Onduidelijk is over
de Noordwaard wordt meegenomen in de reguliere controles. In dat geval kan politie te paard zo min mogelijk overlast veroorzaken bij bewoners vanwege de
geluidsloosheid (of vaartuigen, als men uit de buurt van bewoning blijft). Met auto’s kan men een (snelheids- en parkeer) controle uitvoeren op de Bandijk.
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5.2 Wens voor rust is even groot als behoefte aan meer horeca
De visie van Rijkswaterstaat is dat de Noordwaard zich ontwikkelt in een unieke delta-natuur. Waarbij natuur en recreatie de
ruimte krijgt, maar waarbij het ook mogelijk blijft om in de Noordwaard te wonen en landbouw te bedrijven. Het gebied
moet zeer leefbaar en aantrekkelijk worden voor iedereen die er woont, werkt of recreëert (Rijkswaterstaat, 2014).
Om dit te combineren kan (natuurlijke) zonering een oplossing bieden. De nevengeul in Meinerswijk vormt bijvoorbeeld een
natuurlijke zonering tussen een (seizoensgebonden) dynamische eiland en een rustig natuurgebied. De inrichting van
Meinerswijk is vooral gericht op wandelaars en fietsers. Het meest zuidelijke deel van Meinerswijk kent de minste dynamiek.
Dit gebied is door de ligging van plassen en het ontbreken van kades een ontoegankelijk gebied, rustgebied voor o.a. de
bever (Buro Harro, 2018).
Wellicht niet iets extreems als een nieuwe herinrichting, maar wel een duidelijke zonering of inrichting voor rustgebieden
waar bewoners wonen en het benutten van de meer ‘lege’ gebieden voor extensieve recreatie. Staatsbosbeheer heeft
bijvoorbeeld in natuurgebied de Peel een recreatiezoneringsplan gemaakt, waarbij de intensiteit van recreatie verschilt in 4
verschillende zones: Recreatiezone, recreatief medegebruik, tijdelijk recreatief medegebruik en rustgebied
(Staatsbosbeheer, Z.d.). In Nationaal Park de Biesbosch is het tijdelijke recreatief medegebruik ingezet als flexibele zonering
van de waterrecreatie om aanwezige natuurwaarden (bijvoorbeeld een broedende zeearend) te beschermen, totdat een
openstelling geen nadelig effect meer heeft op voorkomende soorten en habitat (Dienst Landelijk Gebied, 2016). Voor de
Noordwaard zou het gebruik van deze zones er als volgt uit kunnen zien om te zorgen voor een betere verdeling van
Figuur 57: Voedselwagens
recreatie en rust, ten gunste van de bewoner: de Recreatiepoort ontwikkelen en inrichten als extensieve recreatiezone;
recreatief medegebruik op gebieden waar agrariërs geen last ervaren van bezoekers; rustgebieden in een straal van 500 meter rondom een woning waar men veel last van
recreanten ervaart. Tijdelijk recreatief medegebruik kan worden ingezet als dit in belang is van een aanwezige natuurwaarde.
Daarnaast zijn voedselwagens eventueel te overwegen om rust te behouden. Een veelgebruikt fenomeen in natuurgebieden, waar men bij een omgebouwde voedselfiets of
voedselwagen kan drinken of eten en niet al te grote groepen mensen aantrekt vanwege de kleinschaligheid. Om het niet op een recreatiepark te laten lijken, kunnen deze
voedselwagens passen bij de omschreven Biesboschstijl in de verantwoordingsrapportage ruimtelijke kwaliteit van Rijkswaterstaat (2015): sober, aandacht voor detail en
een natuurlijke uitstraling. Ter inspiratie van deze stijl, zie de voedselwagens in figuur 57.
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5.3 Ruimte voor verbetering van beleving en recreatie
Rivieren zijn goed voor lange, doorgaande recreatieroutes waarbij struiners, fietsers, hengelaars, kanoërs en toevaarders een eigen route hebben. Op de website van
Uit®waarde, is een overzichtelijk schema gegeven van beschikbare routes voor verschillende recreatiegebruikers in het riviergebied midden-Nederland. Er zijn fietsroutes,
struinroutes, wandelroutes, skate of skeeler routes en kanoroutes beschikbaar. Er is daarnaast ook een pagina voor schademededelingen als er een bordje weg of
beschadigd is (Uit®waarde, Z.d.). Een interessante mix van cultuurhistorie en avontuurlijke natuur vergroot de belevingswaarden en ruimtelijke kwaliteit van de
uiterwaarden (Beekers, Z.d). Een goed voorbeeld daarvan is de skate of skeeler route “Waterlinieroute” van 18 kilometer lang. Eerst wordt men langs natuurgebied De
Regulieren geleid. Via een typische rivierenpolder met weilanden en grienden komt men uit bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Over de Diefdijk arriveert men bij fort
Everdingen en wordt de route vervolgd langs de Lek. De Noordwaard is een uitstekend gebied om een
soortgelijke route uit te zetten vanwege het ruige zoetwatergetijden- en doorstroomgebied, buurtschap
Kievitswaard, een markant hangbrug, Fort Steurgat en overige forten van de waterlinie in het oosten van de
Noordwaard. Ook zijn er verschillende wandelpaden voor verschillende leefstijlen zoals lange-afstandwandelpaden, streekpaden, klompenpaden, boerenlandpaden en een struinroute langs de Waal (Uit®waarde,
Z.d.). In de Weerribben is een otterroute voor kanoërs uitgezet van 21 kilometer. Er zijn kanoaanlegplaatsen
en rustplaatsen aanwezig om aan land te gaan. De start- en eindpunt is een camping waar kano- en
kajakverhuur, horecagelegenheid en parkeergelegenheid mogelijk is (Kanoweb, Z.d.) .
Daarnaast draagt wandelen in de ruige, dynamische natuur bij aan een wilderniservaring en een goede
gezondheid. Het kan bovendien inspelen op een actieve beleving van de uiterwaarden dankzij extensief
recreatief medegebruik in vrij toegankelijke gebieden.
Figuur 58: Beweegbare container (Koops, 2018)

5.4 Zwerfvuil overlast

Containers op wielen kunnen ingezet worden in het gebied (zie figuur 58). Wel is echter de vraag of daar geen stortvuilprobleem van zal ontstaan en wie het afval op zal
halen. Kroondomein Het Loo heeft bijvoorbeeld vuilnisemmers uit het park weggehaald wegens het achterlaten van grote stukken vuilnis (Koops, 2018). Als deze emmers
vol zitten, gooit men het ernaast en trekt dit dieren aan. Om eenheid in het gebied te behouden, hebben ook de containers een Biesboschstijl: een natuurlijk kleurtje, sober
en robuust.
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5.5 Ontwerpcriteria referentievoorbeelden
Wat zijn mogelijke oplossingen op knelpunten uit het mensenwensen onderzoek kijkend op wat werkt voor andere gebieden?
Inrichting
-

Eigen routes per recreatiegebruiker voor verbetering van beleving en recreatie (kano, fiets, wandel, skeeler, visser);
Routes langs cultuurhistorie (fort Steurgat, hangbrug, Kievitswaard) en avontuurlijke (ruige) natuur (doorstroomgebied);
Mobiele units zoals vuilniscontainers of voedselwagens in Biesboschstijl;
Zonering: de Recreatiepoort ontwikkelen en inrichten als extensieve recreatiezone;
Zonering: recreatief medegebruik op gebieden waar agrariërs geen last ervaren van bezoekers;
Zonering: rustgebieden in een straal van 500 meter rondom een woning waar men recreatieoverlast ervaart;
Zonering: tijdelijk recreatief medegebruik in ecologisch gevoelige zones.

Beheer
-

Reguliere handhavingscontroles (politie te paard of vaartuigen in het gebied, auto’s op de Bandijk voor snelheids- en parkeercontroles).
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6. Randvoorwaarden

Het randvoorwaarden onderdeel geeft het speelveld aan van het visie ontwerp op het gebied van beleid. Deze zijn opgesteld door Rijkswaterstaat, het Rijk en provincie
Noord-Brabant.

6.1 Beleid Rijkswaterstaat
6.1.1 Gebiedsfuncties
De beoogde waterstanddaling is de prioriteit in het gebied. In de hoog bekade polders ligt de nadruk op gebruik door landbouw en bewoning. In de laag bekade polders
moet water worden afgevoerd en is het gebied een combinatie van landbouw en natuur. De niet bekade gebieden zijn ten eerste voor waterafvoer bestemd, ten tweede
voor natuur. Het doorstroomgebied moet daarnaast een open, waterrijk en grazig karakter krijgen. Op termijn sluit de Noordwaard zich aan bij het beleid van Nationaal
Park de Biesbosch om zo min mogelijk actief in te grijpen. Wel blijft begrazing nodig voor een gewenste openheid en om het water te kunnen laten dalen.

6.1.2 Krekenbeheer
Ook het krekenbeheer is hetzelfde als bij de Biesbosch. Rijkswaterstaat laat natuur zijn eigen gang gaan. Kreken worden alleen op diepte gehouden door Rijkswaterstaat als
deze een belangrijke functie heeft bij de waterafvoer. Mocht een kreek te ondiep worden gevonden door een belanghebbende, dan moet de baggering gefinancieërd
worden door de belanghebbende zelf. Vaarkreken zijn echter dieper afgegraven dan noodzakelijk, om de vaarfunctie voor een langere tijd te waarborgen. Het zal minimaal
50 jaar duren voordat er onderhoudsbaggerwerkzaamheden benodigd zijn (Rijkswaterstaat, 2014).

6.2 Rijksbeleid
6.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Dit beleid schetst hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, leefbaar en veilig. De Noordwaard vervult voor de veiligheid een blijvende rol als preventie tegen
wateroverlast.Bijna geheel de Noordwaard hoort tot de Natuurnetwerk Nederland, een samenhangend netwerk van natuurgebieden die door Nederland lopen. Alle nieuwe
projecten, plannen of handelingen die een groot negatief effect op de kenmerken en waarden van het netwerk heeft, zijn niet toegestaan. Alleen als er een groot openbaar
belang is en realistische alternatieven ontbreken. Deze kenmerken zijn gronden ingericht als bos, geulen en oppervlaktewater (Gemeente Werkendam, 2015).
6.2.2 Waterbeleid
Er moeten aan richtlijnen en eisen worden voldaan vanuit de kaderrichtlijn water en het nationaal waterplan. De waterhuishoudkundige en waterbergend functie moet
behouden blijven. Daarnaast is het gebied aangewezen als rivierbed. Hierdoor zijn alleen rivier gebonden activiteiten toegestaan en geldt er een bouwverbod op wat niet
ten dienste is van de waterstaatkundige functie. Alleen de woningen en schuren van Staatsbosbeheer mogen met 10 % uitbreiden. Waterwinningbedrijf Evides mag
maximaal 40 % op een toegekend bouwvlak bouwen. Daarnaast moet het voldoen aan een goed waterkwaliteit in 2027 (Gemeente Werkendam, 2015). Daarnaast zijn
waterscooters niet toegestaan vanaf het Steurgat tot het gehele Biesbosch gebied (Overheid.nl, 2006).
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6.3 Provinciaal beleid
6.3.1 Ruimtelijke structuurvisie
Hierin is beschreven dat er geen ruimte is voor grootschalige of intensieve ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van Natuurnetwerk Nederland en beheer
en herstel van waterstructuren. Zeer wenselijk is de ontwikkeling van extensieve recreatie die zich richt op natuurbeleving (Gemeente Werkendam, 2015)

6.3.2 Natuurbeheerbeleid
Provincie Noord-Brabant heeft een ambitieplan ontwikkeld voor natuurbeheer waarbij grond wordt ingedeeld in verschillende ambitie-beheertypes. Dit om in 2027 alle
ontbrekende verbindingen te hebben gedicht met nieuwe natuur. Verschil met de huidige natuur en landschap is dat het haagbeuken- en essenbos in het westen wordt
opgedicht met meer bos en uitgebreid met kleine stukken moeras in plaats van landbouwgrond. Ditzelfde geldt voor het haagbeuken- essenbos ten westen van de Steenen
Muur en het bos ten oosten van Oude Dooiemanswaard, het bos wordt hier iets meer uitgebreid (Provincie Noord-Brabant, 2017). Onder de Steenen Muur en Vogelenzang
polder komen twee eilandjes van gemaaid rietland te liggen, rietland dat grotendeels jaarlijks wordt gemaaid. ‘’Hoewel bomensingels en ruim zeventig hectare bosareaal is
gerooid voor de ontpoldering, wordt de vernietiging van natuur nu ruimschoots gecompenseerd doordat andersoortige natuur ervoor in de plaats komt. Zo wordt er
vooralsnog voldaan aan natuurbeschermingswetten’’ (Wijk, 2012).
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6.4 Ontwerpcriteria beleid
Wat voor beleid geldt er op het gebied van recreatie?
Inrichting
-

Het doorstroomgebied blijft open, waterrijk en grazig;
Kreken moeten hun eigen gang gaan;
Geen uitbreiding van bebouwing toegestaan behalve Evides (max. 40 % op toegekend bouwvlak) en max. 10 % schuren en woningen van Staatsbosbeheer;
Bebouwing wel toegestaan wat ten dienste is van waterveiligheid of stroomgebiedsbeheer;
Er is geen ruimte voor grootschalige of intensieve ontwikkelingen die niet passen bij waterstructuur beheer en herstel of de doelstelling van Natuurnetwerk
Nederland (biodiversiteit stabiliseren of verbeteren);
Zeer wenselijk is de ontwikkeling van extensieve recreatie die zich richt op natuurbeleving;
Tegen 2027 zullen minimale stukken landbouwgrond met bestemming voor natuurontwikkeling veranderen naar moeras of haagbeuken- essenbos uitbreiding;

Beheer
-

Waterstandsdaling heeft hoogste prioriteit in de Noordwaard;
Begrazing blijft nodig vanwege gewenste openheid en waterstandsdaling;
Voor te ondiepe kreken geldt eigen financiering voor baggerwerkzaamheden;
Alle projecten, handelingen of plannen met een groot negatief effect op de kenmerken en waarden van Natuurnetwerk Nederland (bos, geulen, oppervlaktewater)
zijn niet toegestaan, mits een groot openbaar belang;
Alleen riviergebonden activiteiten zijn toegestaan.
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7. Programma van Eisen

Dit hoofdstuk is een product van de resultaten, in bijlage 9 zijn de resultaten omgezet in ontwerpcriteria. Deze zijn in onderstaande Programma van Eisen gesorteerd op
inrichting, communicatie, beheer en kernboodschap. De mening van een belanghebbende is meegewogen op basis van de power-interest matrix (Mendelow, 1991) bij de
opstelling van de ontwerpcriteria. Elke belanghebbende heeft namelijk meer of juist minder macht in het gebied, welke van Buren in haar stakeholderanalyse heeft
onderzocht. Daarnaast is de matrix is een handige hulpmiddel om belanghebbenden te kunnen vergelijken met fysieke kwaliteiten, randvoorwaarden en
referentievoorbeelden. Vervolgens zijn de ontwerpcriteria gesorteerd op prioriteit van hoog (1) naar laag (6) door de opdrachtgever, FREE Nature.
Paragraaf 7.1 geeft de gevonden kernboodschap van het landschap, de natuur en geschiedenis van de Noordwaard weer. De kernboodschap wordt gebruikt in de
verkennende recreatievisie, hoofdstuk 8, om aan te geven welke kenmerken uniek zijn aan de Noordwaard en de recreant goed moet kunnen beleven. Paragraaf 7.2 geeft
de gevonden inrichting richtlijnen weer. In de verkennende recreatievisie wordt dit gebruikt om een gewenste recreatie inrichting te scheppen. Paragraaf 7.3 geeft de
gevonden communicatie richtlijnen weer. In de visie wordt dit gebruikt als richtlijnen voor verbetering in de communicatie. Paragraaf 7.4 geeft richtlijnen aan het beheer
van de Noordwaard om in de visie aan te geven hoe het beheer kan worden aangestuurd op gewenste veranderingen van belanghebbenden, bezoekers en omwonenden.

7.1 Inrichting richtlijnen
-

-

-

1B. Bij het inrichten moet de kernboodschap landschap beleefd blijven in centraal Noordwaard (Zalm, Donderzand, Muggenwaard, Kooiwaard) en in het
noordwesten, rondom de Bandijk;
2B. Bij het inrichten moet de kernboodschap van natuur beleefd blijven in Achterste Kievitswaard, Maltha, Kooiwaard, Muggenwaard;
3A. Inrichting baseren op het feit dat omwonenden en recreanten van een afwisselend landschap met een sterk landschapsidentiteit (esthetisch) houden. Er is ook
fascinatie voor natuur aanwezig (wildernis/biocentrisch);
3B. Inrichting baseren op het feit dat de meest voorkomende recreatiemotief: fietsen, rustig wandelen, gevoel van rust ervaren, bezienswaardigheden bezoeken en
varen;
4A. Er is betere informatievoorziening nodig over alle horeca, sanitair, recreatievoorzieningen en bevaarbaarheid;
4B. Zorg voor routes per recreatiegebruiker, plaats deze langs cultuurhistorische elementen en avontuurlijke natuur om beleving en recreatie te verbeteren.
Ontbrekende routes: kanoroutes, kindvriendelijke- en ruiterroutes. Eventueel ook skate en visser routes maar heeft minder belang;
4C. Meer plaatsen van bankjes waar men de kernboodschap goed beleeft en met regelmaat kan uitrusten, waaronder ook een aantal picknickbankjes;
4D. Meer parkeervoorzieningen langs de Bandijk of in het zuiden van het gebied in de buurt van de vogelkijkhut in Maltha;
4E. Geen uitbreiding van vaste recreatievoorzieningen maar mobiele eetkarren en afvalcontainers in een uniform Biesboschstijl;
5A. Recreatiedruk beheersen door middel van zoneringen en verbetering openbaar vervoer: overweeg de Recreatiepoort te ontwikkelen als een (extensieve)
recreatiezone. Een recreatief medegebruik zone in gebieden waar agrariërs geen last ervaren van bezoekers. Een tijdelijk recreatief medegebruik zone in
ecologisch gevoelige zones. Een rustgebied zone in de straal van 500 meter rondom een woning waar men recreatieoverlast ervaart;
5B. Zorg voor vermindering aan overlast door auto’s in het gebied door middel van recreatiezonering en het verbeteren van het openbaar vervoer;
5C. Zorg voor Bandijk doorstroom maatregelen zoals stopplaatsen, zonder dat dit ten koste gaat van waterveiligheid;
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-

6B. Bij het inrichten moet de kernboodschap van geschiedenis beleefd kunnen worden in de buurtschap Kievitswaard, Oude Dooiemanswaard, Happen Hennip, de
Kroon, Steenen Muur en Fort Steurgat.

7.3 Communicatie richtlijnen
-

-

1A. De kernboodschap van landschap dient te zijn: een landschap waarin men kan dwalen en dat rust en weidsheid uitstraalt met haar vele krekenstelsels, reliëf
door kades, bewoning op terpen, bijzondere waterdynamiek en vele vogels;
2A. De kernboodschap van natuur dient te zijn: het gebied is rijk aan vogeldiversiteit, bijzondere roofvogels, watervogels, grote grazers, reeën, bevers en een vrije
ruige natuur;
6A. De kernboodschap van geschiedenis dient te zijn: de ontpoldering brengt men terug naar de oorsprong van de Biesbosch. Het land is zichtbaar continu
gevormd door mensenhanden. Men strijdt eeuwenlang tegen het water en is met hard werken teruggewonnen sinds de Sint-Elisabethsvloed. Het gebied kent een
aantal bijzondere gebeurtenissen zoals crossersactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog, eeuwenlange bewoning en het voortdurende werken met de natuur.
4F. Zorg ervoor dat de recreatie extensief blijft, door middel van betere afstemming met belanghebbenden
4G. Zorg voor een eenduidige huisstijl en bewegwijzering door af te stemmen met relevante belanghebbenden zodat men weet in welke gedeelte van de
Noordwaard/Biesbosch zij bevinden;
4H. Zorg voor één website over de Noordwaard, waar duidelijk informatie te vinden is over de recreatie, regels, nieuws en alle social media kanalen;
4I. Omwonenden kunnen het beste bereikt worden door zowel het internet als met de lokale krant.

7.4 Beheer richtlijnen
-

5C. Overlast en rustbewaking moet gehanteerd worden door middel van politie, BOA controle en flitspaaltjes bij overlast (politie te paard of vaartuigen in het
gebied, auto’s op de Bandijk voor snelheid- en parkeercontroles), verbetering van openbaar vervoer om auto overlast tegen te gaan;
2C. Begrazing blijft nodig voor gewenste openheid en waterstandsdaling. Zorg er wel voor dat het dierenwelzijn van grote grazers in de gaten wordt gehouden om
draagvlak bij omwonenden en bezoekers te behouden. Grote grazers hebben toegevoegde waarde voor beleving en natuurontwikkeling volgens de bezoekers en
omwonenden.
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8. Verkennende recreatievisie

De richtlijnen uit de PvE zijn vertaald naar een visie. De verkennende recreatievisie heeft tot doel een voorkeursalternatief te ontwikkelen voor de ruimtelijke ontwikkeling
van een ontpolderd Noordwaard. Per inrichtings-, communicatie- of beheer paragraaf wordt er een invulling gegeven hoe het gebied eruit zou kunnen zien over tien jaar.
De opdrachtgever heeft prioriteit geven aan de invulling. Elke paragraaf begint met de belangrijkste punten en eindigt met de punten van minste prioriteit. Deze volgorde
heeft als doel om de opdrachtgever te laten zien welke inrichting het meest relevant is en welke het minst relevant is voor de organisatie.
De codes geven aan waar de naar het visie vertaalde richtlijnen zich in de visie bevinden. Deze zijn alfabetisch genummerd en gesorteerd op de prioriteit onderwerpen van
de opdrachtgever. Zo zijn bijvoorbeeld 1a., 1b., 1c, de richtlijnen van ‘bijzonderheden landschap’ en hebben deze richtlijnen de hoogste prioriteit in de verkennende
recreatievisie volgens de opdrachtgever.

8.1 Inrichting
Bijzonderheden landschap
Het landschap is een dynamisch zoetwatergetijdengebied dat rust en weidsheid uitstraalt. Men kan hierin dwalen, genieten van de vele vogels, het afwisselende landschap
en het reliëf van kades en bewoning op terpen (1A). Deze elementen zijn goed zichtbaar door rustplekken, uitkijktorens en routes te plaatsen in/rondom centraal
Noordwaard (Zalm, Donderzand, Muggenwaard, Kooiwaard) en in het noordwesten, rondom de Bandijk (1B).
Bijzonderheden natuur
De bezoeker herkent het gebied aan haar vogeldiversiteit, bijzondere roofvogels, watervogels, grote grazers, reeën, bevers en vrije ruige natuur (2A). Bij het inrichten moet
de kernboodschap van natuur beleeft blijven in Achterste Kievitswaard, Maltha, Kooiwaard, Muggenwaard (2B).
Recreatiemotieven
Er is voor iedereen wel iets te doen. In de recreatiezone kunnen harmoniezoekers en verbindingszoekers met vrienden ontspannen door een boot te huren of een
groepsaccommodatie te huren. Stijlzoekers kunnen zich laten verwennen bij de recreatiepoort bij een horecagelegenheid of verblijfshuisje (3B).
Kanoërs (stijlzoekers, avontuurzoekers) vertrekken vanaf de recreatiezone naar de recreatieve medegebruik zone en volgen een kanoroute dat zich heeft laten inspireren
door de bever. In de recreatieve medegebruik zone kunnen veel leefstijlen tot hun trekken komen door rustig in het gebied te wandelen door middel van de
wandelknooppunten. Dit zijn de rustzoekers, verbindingszoekers en inzichtzoekers. Stijlzoekers gaan stevig wandelen, skaten, hardlopen of kanoën. Het waterdynamiek en
de ruige natuur biedt hen de prikkeling en uitdaging die zij zoeken. Inzichtzoekers gaan zowel rustig als stevig wandelen en zoeken bezienswaardigheden op zoals de
Kievitswaard en Fort Steurgat. Zij zijn hier om nieuwe en nuttige dingen te leren. Daarom zijn informatieborden voor deze groep het belangrijkst. Ook verbindingszoekers
zoeken bezienswaardigheden op, maar doen dit samen met het gezin en met vrienden. Er wordt gefietst, gevaren en gewandeld, gezelligheid en ontspanning is belangrijk
voor deze mensen. Harmoniezoekers en plezierzoekers varen, wandelen of fietsen met vrienden of met het gezin. Harmoniezoekers doen dit voor de gezelligheid en
vriendschap. Een plezierzoeker doet dit om vermaakt te worden en nieuwe avonturen te beleven met een groep mensen om zich heen (3B). Over het algemeen kan men in
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deze zone goed tot rust komen door de weidsheid van het gebied en de stilte van de afwisselende polders en natuur, iets wat behoort tot een esthetisch-, gebruik- en
biocentrisch natuurbeeld (3A). Voor rustzoekers is ook deze zone ideaal om rustig te wandelen en te fotograferen.
In de tijdelijke recreatief medegebruik zone komen bezoekers die veel met natuur hebben of tot rust willen komen. In deze zone zijn weinig bezienswaardigheden maar is
de natuur ook het meest kwetsbaar, maar ook zeer dynamiek en onder sterke invloed van water en wind. De natuur gaat hier zijn gang en er is veel biodiversiteit aanwezig.
Een biocentrisch en wildernisnatuurbeeld behoort tot deze zone. De rustzoekers genieten van dit beeld en gaan bijvoorbeeld vissen, vogels kijken of fotograferen. Zij
komen hier tot rust (3B).
Recreatievoorzieningen
Bij de jachthavens, parkeerplaatsen en andere drukke ingangen kan men op een overzichtelijk bord meer lezen over de bijzondere geschiedenis, natuur, locaties van
sanitair, horeca en alle andere recreatievoorzieningen zoals huurgelegenheden van fietsen/boten/kano’s, visponden, (vogel)uitkijkpunten, kanoaanlegplaatsen en pontjes.
Ook is er bij de ingangen een duidelijk bord over de huidige bevaarbaarheid en hoe men de waterstand van de Noordwaard kan aflezen van de gemalen (4A).
Er zijn per recreatiegebruiker routes aanwezig en aangegeven op de website, borden bij ingangen en parkeerplaatsen of beschikbaar bij een lokale recreatie onderneming
(4B). Als men bijvoorbeeld een routeboekje ophaalt bij de dichtstbijzijnde bezoekerscentrum, jachthaven of horeca, dan kunnen de kinderen een speurtocht doen aan de
hand van een boekje dat door het gebied leidt. Er wordt naar vogels en struinwild gezocht (4B) en kan de Hooglander route heten. Voor de wat oudere kinderen, kan men
een boekje halen dat meer vertelt over de crossersroute of hoe het gehele gebied onderwater stond en geleidelijk aan door mensenhanden is ontgonnen, waarvan het
resultaat van landbouw nog steeds behouden is naast de natuur. Kanoroutes, vaarroutes en ruiterroutes zijn ook aanwezig. De kanoroutes hebben voldoende
kanoaanlegplaatsen en kan starten vanaf een kanoaanlegplaats waar een parkeerplaats beschikbaar is en kan bijvoorbeeld de beverroute heten, waarbij een kanoër wordt
geleid door de kreken waar bevers normaliter doorheen zwemmen. Ruiterroutes liggen langs de manage maar kunnen starten vanaf elk parkeerplaats. Waar mogelijk,
kunnen paarden over de graskades en natuurlijk ondergrond worden geleid, langs de wandelknooppunten. Vaarroutes kunnen eventueel meerdere delen van de Biesbosch
meenemen of juist ontworpen worden als een route langs de waterlinie.
Als men even wilt zitten dan is er na vijf minuten fietsen of een kwartiertje te lopen wel een bank of picknicktafel te vinden (4C). Dit kan worden bereikt door minimaal
twee rustplaatsen rondom een polder in te richten. Vooral de picknicktafels zijn goed geschikt voor een aantal leefstijlen die recreëren voor de gezelligheid. Daarom zijn de
tafels meer aanwezig rondom de recreatieve zone dan in de buurt van een rustgebied zone.
Mensen verlaten bij de parkeerplaatsen naast de Bandijk (noord-Noordwaard) of in de buurt van de Maltha polder (zuid-Noordwaard) hun auto om op een korte afstand
vogels te gaan kijken bij een uitkijktoren (4D). Ook beginnen de fiets- en wandelpaden hier en is fiets-, kano of bootverhuur niet ver uit de buurt bij jachthavens en
campings. De informatieborden wijzen de bezoekers op deze voorzieningen en routes en nodigt de bezoeker uit het gebied fietsend, varend of wandelend te beleven.
In de zomer staat er een eetkar in houten, nuchtere Biesboschstijl met ijs, drankjes en broodjes in de recreatief medegebruik zone. Men leegt daarnaast hun afval in een
aantal mobiele afvalcontainers die passen in de uniforme nuchtere Biesboschstijl. Tijdens de zonsondergang gaan deze automatisch of handmatig op slot (4E).
Herinrichting elementen
Recreatiedruk is verminderd door middel van zonering en routes (5A). De verschillende routes leidt de bezoeker diagonaal door het gebied, maar de paden leidt ze niet al te
dichtbij de boerderijen. Bezoekers kunnen bij de recreatiepoort terecht als extensieve recreatiezone. Hier is een kleine jachthaven aanwezig dat voldoende ligplaatsen,
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verblijfshuisjes, groepsaccommodatie, dagrecreatieve voorzieningen aanbiedt dat past binnen extensieve recreatie. De recreatief medegebruik zone ligt in gebieden waar
agrariërs geen last ervaren van bezoekers. Daarnaast ligt de tijdelijk recreatief medegebruik zone in ecologisch gevoelige zones en zijn deze afgesloten als de natuurwaarde
beschermd dient te worden, zoals een broedende zeearend. Het rustgebied zone ligt binnen een straal van 500 meter rondom woningen waar men recreatieoverlast
ervaart.
Er zijn vrijwel geen auto’s op de fietspaden of in de polders (5B). Dit kan bereikt worden door recreatiezonering, door bijvoorbeeld het plaatsen van autopoortjes exclusief
toegankelijk voor bewoners, maar waar ook een fiets langs kan. Bezoekers worden aangemoedigd het gebied in te gaan zonder auto door bijvoorbeeld hen via borden te
leiden naar parkeerplaatsen langs de Bandijk, bij Maltha of bij Steurgat op minimaal 500 meter afstand van een woning. Daarnaast kan men de auto vaker laten staan
doordat de Noordwaard doordeweeks en op zaterdagen een stuk toegankelijker is geworden.
De Bandijk is niet enorm druk meer en de auto’s rijden op een fatsoenlijke snelheid (5C). Dit kan tot stand komen door bijvoorbeeld het plaatsen van flitspalen of het
aanleggen van drempels voor het verlagen van de snelheid. De Bandijk is minder druk geworden door bijvoorbeeld stopplaatsen op de Bandijk en parkeerplaatsen langs de
Bandijk zonder dat dit ten koste gaat van waterveiligheid.
Bijzondere geschiedenis
Om de bijzondere geschiedenis van de Noordwaard te herontdekken, maakt men gebruik van de struinroute, tegelijkertijd een wandelknooppuntenroute (die op het
moment in ontwikkeling is) die men leidt over oude graskades. Ook de fietsknooppunten zijn hier goed voor geschikt en hier is een fietsroute voor geschreven. De
routebeschrijvingen vertellen over de gebeurtenissen zoals de Sint-Elisabethsvloed, de ontstaansgeschiedenis van de Biesbosch, droogleggingen, het continue strijd tegen
het water en crossersactiviteiten in de Tweede Wereldoorlog op de daarbij relevante plekken. Ook over de eeuwenlange bewoning, historische gebouwen (zoals de
arbeiderswoningen op de Steenenmuur) die niet meer bestaan en het voortdurende werken met de natuur. Maar ook hoe de ontpoldering men terugbrengt naar de
oorsprong van de Biesbosch (6A). De route leidt de bezoeker langs de polders Oude Dooiemanswaard, Happen Hennip, de Kroon en Steenenmuur. Langs bijzondere
historische bebouwingen zoals buurtschap Kievitswaard, woningen op terpen, Fort Steurgat en de markante hangbrug bij polder de Kroon (6B).

8.2 Communicatie
Recreatievoorzieningen
Belanghebbenden zijn goed ingelicht over de recreatievisie van de Noordwaard, waardoor alle recreatie initiatieven extensieve recreatie ondersteunen (4F).
Het is voor alle bezoekers duidelijk dat het gebied de Grote Noordwaard heet en een onderdeel is van de Brabantsche Biesbosch. Het is ook duidelijk dat Rijkswaterstaat
het gebied in eigendom heeft voor het beheer van waterveiligheid. Men kan dit teruglezen op (informatie)borden bij de ingangen van het gebied zoals parkeerplaatsen.
Deze borden geven aan in welke Noordwaard men zich bevindt (Kleine of Grote), wat het doel van het gebied is, wie de eigenaar is, wie het gebied beheert en waarom de
grote grazers er staan. Daarnaast staan alle borden en bewegwijzering in één huisstijl en zijn deze overzichtelijk (4G).
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Via één overzichtelijke website kan men informatie lezen over de Noordwaard zoals praktische informatie over de recreatie, excursies, routes, regelgeving maar ook nieuws
over de Noordwaard. Daarnaast staan alle social media kanalen erop zodat men het nieuws nog beter kan volgen (4H). Omwonenden worden naast het online kanaal ook
geïnformeerd via lokale nieuwsbladen (4I).

8.3 Beheer
Bijzonderheden landschap
Er is niets meer zichtbaar van mensenhanden in het doorstroomgebied: het is een ruig, afwisselend landschap, zonder dat dit ten koste gaat van de doorstroming. Dit is
bereikt door het water, natuur en grote grazers zijn eigen gang te laten gaan. Alleen als dierenleed moet worden voorkomen of de waterdoorstroming in het geding is,
wordt er ingegrepen (1C).
Bijzonderheden natuur
De grote grazers blijven voor een gewenste openheid en waterstandsdaling zorgen. Er wordt goed voor de grote grazers gezorgd als dit noodzakelijk is. Hierdoor blijft er een
gezonde draagvlak bij omwonenden en bezoekers. Zij genieten van de dieren, terwijl de dieren daarnaast erg nuttig zijn voor de natuurontwikkeling. De dieren dragen bij
aan het vrijheidsgevoel en het ruigheid van het gebied (2C).
Herinrichting elementen
Naast zonering wordt overlast en rustbewaking gehanteerd door een regelmatige politie en BOA controle (5D). In het gebied wordt dit te paard gedaan of met vaartuigen.
Eventueel met een autovoertuig als dit geen hinder veroorzaakt bij de omwonenden. Op de Bandijk wordt gecontroleerd voor snelheidsovertredingen en gevaarlijk stilstaan
op de weg door middel van flitspaaltjes en sporadisch politiecontrole.
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9. Evaluatie
In dit hoofdstuk worden de beperkingen van het onderzoek besproken in de methodediscussie. In de inhoudsdiscussie worden de resultaten
geïnterpreteerd. En als laatste de aanbevelingen voor vervolgonderzoek en vervolgstappen.

9.1 Methodediscussie
Het heeft nut om zowel fysiek als sociaal onderzoek te doen. De onderzoeken werken ondersteunend op elkaar, omdat het ene hoofdstuk als reflectie kan worden gebruikt
op het andere hoofdstuk. Ook had het veel nut om vragen uit het bezoekersenquête over te nemen voor de omwonendenenquête. Zo kon goed worden vergeleken of er
een verschil tussen de wensen van bezoekers en omwonenden lagen.
Mocht sociaal onderzoek opnieuw worden uitgevoerd onder omwonenden, dan is het verstandig in de enquête of interview het opleidingsniveau mee te nemen. Deze
gegevens kunnen dan worden vergeleken met de gegevens van de bezoekers. Ook levert het iets meer informatie op in welke Leefstijl een omwonenden past, naast
leeftijd, geslacht, recreatiemotief en mediagebruik.
Ook is er bij omwonenden niet gevraagd naar het vervoersmiddel of wat men denkt van het openbaar vervoer, om de enquête zo beknopt mogelijk te houden. Omdat
hierover informatie bekend is onder bezoekers en een aantal belanghebbenden hebben aangegeven verbetering van het openbaar vervoer te willen, is het leerzaam om
vragen mee te nemen over het openbaar vervoer en het vervoersmiddel dat men gebruikt om het gebied te bezoeken.
Tijdens het schrijven van het onderzoek is het leefstijlmodel aangepast aan gegevens uit 2018. Voorheen was het model Leisure Leefstijlen dat tien jaar geleden is
ontwikkeld. Bij het nieuwe model is meer nadruk gelegd op met wie men recreëert en hun opleidingsniveau. Deze vragen zaten oorspronkelijk in de enquête maar zijn
verwijderd om de vragenlijst zo kort mogelijk te houden. Hierdoor is de validiteit geringer dan bij een complete vragenlijst. Echter, de provincies hebben sociaal onderzoek
gedaan naar de leefstijl samenstelling door middel van een landelijk dekkend geo-psychografische database (SAMR Marktvinders, 2018). De literatuurstudie geeft hierdoor
veel validere gegevens dan de enquête en is daarom voor het onderzoek gebruikt.

9.2 Inhoudsdiscussie
Het doel, potentie laten zien voor het verbeteren van natuurbeleving in de Noordwaard, is enigszins bereikt door onderzoeken naast elkaar te leggen. De probleemanalyse
ging in op de volgende punten:
-

Informatievoorzieningen zijn niet goed op elkaar afgestemd betreffende aansluiting doorstroomgebied, kleine en grote Noordwaard. De bezoekers hebben geen
duidelijk beeld wie wat beheert;
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-

Stakeholders ervaren vegetatie in het doorstroomgebied als te kaal en monotoon, teveel vegetatie hindert juist weer de waterveiligheid en doorstroming waar het
gebied juist voor is ingericht;
Slechte toegankelijkheid gebied: er is geen voetpad naast het fietspad op de Bandijk. Alleen wandelmogelijkheden op minder toegankelijke paden die niet worden
gebruikt. Openbaar vervoer is beperkt: geen bussen op zondag vanwege de gelovige gemeenschap, doordeweeks één keer per uur;
Sommige recreatieve bedrijven willen dat het gebied meer recreanten trekt, anderen zien dit als bedreiging van de kwaliteit rust;
Het museum heeft baat aan bussen op zondag, de gelovige gemeenschap wilt dit als rustdag behouden;
Conflict hoofdweg (Bandijk) gebruik. Bewoners willen snel thuis zijn, vogelaars en recreanten rijden langzaam voor natuurbeleving (Van Buren, 2017);
Horizonvervuiling van hoogspanningsmasten en fabriekstorens verlichten.

Door de onderzoeken naast elkaar te leggen, nu de omwonenden ook zijn onderzocht, brengt in ieder geval een stuk meer duidelijkheid mee welke doelgroepen het eens
zijn over een bepaald onderwerp in recreatie en welke dat niet zijn, wat uniek data weergeeft vergeleken voorgaande sociale onderzoeken.
Hoewel het doorstromingsgebied altijd kaal en monotoon zal blijven, is er ook juist een toename aan bos volgens de ambitieplan van provincie Noord-Brabant. Daarnaast
blijft het belangrijk ondernemers te betrekken bij de planvorming. Zeker als het gaat om recreatie versus rust. Het is helaas niet eenvoudig om bewoners hun wens te
vervullen om recreanten ver weg te houden. De vraag is dus of het rustgebied zone, omschreven in de verkennende visie, wel haalbaar kan zijn. De beoogde 500 meter
recreatievrij van omwonenden doorkruist veelal de wandel- en fietsknooppunten. Wel is het bijvoorbeeld goed dat er een wandelknooppunt wordt ontwikkeld die juist in
de rustigere gebieden loopt. De polders waarover men mag lopen zijn immers van de bewoners die toestemming hebben gegegeven. Deze wandelknooppunten zullen langs
natuur en historische landschappen lopen en de huidige slechte toegankelijkheid van het gebied een stuk beter maken. Op het moment kan men hier al lopen, maar is het
nog niet duidelijk aangegeven. Dit is geen unieke informatie en eerder bekend uit voorgaand onderzoek (de stakeholderanalyse).
Door onderzoeken naast elkaar te leggen, werd bijvoorbeeld ook duidelijk dat het conflicterende Bandijk gebruik door bijna alle partijen sterk ervaren werd. Hier loopt wel
een knelpunt dat de aangeboden oplossingen (stopplekken, verbreding bruggen), conflicteren met de belangen van Rijkswaterstaat. In een gebied zoals de Noordwaard
waar heel veel belangen spelen, zowel op emotioneel vlak (jarenlang gewoond) tot waterbescherming, tot fascinatie van recreanten, het is en blijft altijd compromissen
stellen, maar voornamelijk dialoog, draagvlak en samenwerking. Ook dit is geen unieke informatie en is eerder bekend uit voorgaand onderzoek (de stakeholderanalyse).
Het andere doel, inzicht krijgen in de mening van de omwonenden over de Noordwaard is ook goed gelukt dankzij de enquête. Mensen kregen bredelings de ruimte om
commentaar in te brengen, wat vervolgens mee werd genomen en rekening mee werd gehouden. Dit is unieke informatie, er is voorheen geen onderzoek gedaan naar de
mening van omwonenden over de herinrichting van de Noordwaard.
Terugkomend op de maatschappelijke relevatie in de inleiding, blijkt dat Nederlanders grote grazers als positief ervaren en het gevoel van een ongerepte, pure
natuurbeleving versterkt. Dit komt ook in het onderzoek naar voren. Omwonenden ervaren ze als wilde, vrije natuur. Bezoekers waren neutraal tot eens met de stelling dat
ze beleving in het gebied versterken. Wel is uit het literatuuronderzoek naar voren gekomen dat bezoekers ze over het algemeen niet gevaarlijk vinden en grotendeels
positief waren gestemd over de aanwezigheid van de Konik, Hooglander en waterbuffel in het gebied. Er is voldoende draagvlak voor de grote grazers.
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Tijdens het onderzoek is niet naar voren gekomen dat hoogwater een negatieve gevolg had op de recreatie. Schade aan vaste recreatieverblijven en ongewilde caravan
standplaatsen door overstroming is gelukkig niet aan de orde vanwege de hoge kades waarop deze staan. Wel is het zogenoemde hoogwatertoerisme door een enkeling
benoemd. Eén respondent van totaal 214 respondenten en tevens Noordwaard bewoner gaf aan: “Geen oproepen die ramptoerisme bevorderen.”
De ‘participatiesamenleving’, onderdeel van de huidige natuurvisie van het Rijk tot 2025 is nog goed van toepassing, blijkt uit het onderzoek. De Noordwaard kent veel
belanghebbenden, waarbij een oplossing voor effectieve communicatie tussen belangrijke belanghebbenden vooralsnog noodzakelijk is. De verkennende recreatievisie
heeft zo veel mogelijk alle wensen meegenomen. Toch blijven er tegenstrijdigheden in belangen. Zaak is om met relevante belanghebbenden om tafel te gaan en mogelijke
oplossingen uit dit en ander onderzoek te bespreken.

9.3 Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen, wordt het FREE Nature aanbevolen om de huidige camping en overnachting aanbod voor toeristen in het gebied in de gaten te houden. Er is
nu een mooie verdeling van overnachting aanbod, het zijn kleinschalige ondernemingen en zij staan op een goede afstand van andere woningen. Hetzelfde geldt voor de
horeca ondernemingen.
Uit literatuuronderzoek is enigszins duidelijk geworden dat bezoekers het openbaar vervoer niet per se meer gaan gebruiken als het gebied beter bereikbaar wordt.
Biesbosch bezoekers hebben namelijk grotendeels ‘neutraal’ tot ‘oneens’ beantwoord op deze vraag. FREE Nature zou eventueel een kleinschalig onderzoek onder
bezoekers kunnen uitvoeren onder welke recreatieve omstandigheden de bezoeker geneigd is de auto thuis te laten staan. Dit om de auto overlast in het gebied af te laten
nemen. Aanvullend hierop wordt het FREE Nature en Biesbosch Museum aanbevolen in samenwerking met gemeente Werkendam in hoeverre er speling mogelijk is op
verbetering van het openbaar vervoer naar de Noordwaard op zondagen.
Ook wordt FREE Nature aangeraden om een overleg met Parkschap, Rijkswaterstaat, gemeente Werkendam en Staatsbosbeheer voor een eenduidige huisstijl en
afstemming bewegwijzering te houden, vóór de aanleg van een toekomstig nieuw bord of bewegwijzering. Uit literatuuronderzoek blijkt dat al deze partijen hierbij belang
hebben. Dit overleg is op het moment sterk aan te raden, omdat Rijkswaterstaat een recreatievisie voor de Noordwaard aan het ontwikkelen is. Daarnaast is het onbekend
in hoeverre Rijkswaterstaat de vaarwateren wilt inperken. Ook zijn er geen duidelijke actuele vaarkaarten beschikbaar om aan te geven waar men mag komen met een
kano, sloep of ander vaartuig. FREE Nature en gemeente Werkendam worden aanbevolen Rijkswaterstaat hier opheldering over te vragen in verband met de recreatievisie.
Daarnaast wordt FREE Nature aangeraden een overleg met Van Kessel, Het Parkschap, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat te houden over de parkeerhavens en
fietsstopplekken op de Bandijk. Ditzelfde geldt ook voor vegetatieontwikkeling. Op het moment staat Rijkswaterstaat tegenover deze doelen vanwege waterveiligheid.
Parkeerhavens kunnen aan de andere kant het conflicterende weggebruik tussen bezoekers en omwonenden op de Bandijk oplossen.
Waterbuffels zijn door omwonenden iets minder gewaardeerd dan de andere grote grazers, terwijl één derde van de Biesbosch bezoekers niet wisten dat de grote grazers
zijn ingezet uit beheersoverwegingen. Een twee derde van dezelfde bezoekers wist niet dat er een klachtenlijn bestaat voor overlast van dieren. Het wordt FREE Nature
aangeraden om deze gegevens mee te nemen naar de integrale website over de Noordwaard, als deze wordt ontwikkeld.
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Op basis van de verkennende recreatievisie, wordt FREE Nature of Rijkswaterstaat aanbevolen om een recreatiezoneringsplan te laten ontwikkelen. Dit voor het behoud
van rust van omwonenden en de recreatiedrukte beter te kunnen beheersen en recreatie in zijn extensieve vorm te kunnen blijven behouden. Uit dit onderzoek blijkt
daarnaast dat een Recreatiepoort, initiatief van gemeente Werkendam, juist zou kunnen bijdragen aan het behoud van extensieve recreatie en rust in het gebied, zolang de
poort voor kleinschalige recreatie wordt ontwikkeld. Gemeente Werkendam en Rijkswaterstaat wordt aangeraden deze mogelijkheid te bestuderen in combinatie met een
toekomstig recreatiezoneringsplan. Uit het discussie hoofdstuk blijkt daarnaast dat het rustgebied kleiner moeten worden gemaakt omdat deze anders de fiets- en
wandelknooppunten doorsnijden. Dit is lastig omdat omwonenden graag geen recreatie zien rondom hun huis. Aanbevolen aan Rijkswaterstaat wordt met bewoners aan
tafel te gaan over mogelijke zoneringen om rust rondom het erf te versterken, zonder dat de waterveiligheid of de recreatieknooppunten in het geding komen.
Als laatste wordt het Rijkswaterstaat en FREE Nature sterk aanbevolen belanghebbenden actief te betrekken bij het opstellen van de recreatievisie om hun draagvlak te
kunnen monitoren, niet alleen bij bewoners. In de integrale visie dient elk belang zoveel mogelijk tot zijn recht te kunnen komen. Daarbij kan het beste worden gekozen
voor de focus van één leefstijl die het beste past bij het gebied, in dit geval de Rustzoekers.
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Bijlage 1: Natuurdoeltypen

L01.02 Houtwal en houtsingel
Een belangrijk biotoop voor struwelen en zomen gebonden flora en fauna in het cultuurlandschap. Bomensingels zijn aangeplant na de ruilverkaveling en inpoldering van de
Noordwaard omstreeks 1975, maar zijn echter voor Ruimte voor de rivier radicaal gerooid (Wijk, 2012). Deze zijn de restanten van dit landschapselement en daarom
behorend tot een esthetisch natuurbeeld omdat deze specifiek wordt gehouden voor cultuurhistorisch nut (Provincie Noord-Brabant, 2017).
N01.03 Rivier- en moeraslandschap
Landschap langs rivieren waar waterdynamiek van rivieren en successie samen met integrale begrazing door grote grazers het landschap bepalen. Door onvoorspelbare
overstromingen hebben concurrentiekrachtige soorten van storingsmilieus een groot aandeel gekregen. De zeearend is karakteristiek en de bever kan ook invloed hebben
op het landschap. Allebei zijn geïdentificeerd in het gebied. Het landschap wordt gevormd door natuurlijke processen zoals werking van water, wind en/of grote grazers.
Zowel de wildernis als het brede natuurbeeld past bij dit landschap. Het biocentrisch natuurbeeld vanwege bijzondere voorkomende dier- en plantensoorten. Het voldoet
ook aan een wildernis natuurbeeld vanwege de natuurlijke processen die behalve door begrazing van grote dieren weinig menselijk beheer nodig heeft.
N03.01 Beek en bron
Kleine stromende wateren met hun bronnen die uiteindelijk uitmonden in een rivier. Bijna alle beken zijn dor de mens vergraven om met elkaar verbonden water versneld
af te voeren. Omdat dit natuurtype voor veiligheid en functionaliteit kan dit worden gezien als gebruiksnatuurbeeld. Wel is het zo dat de mate van natuurlijkheid variërend
is en daarmee diversiteit aan soorten. Het heeft dus potentie tot ook een biocentrisch natuurbeeld als er veel soorten in voorkomen.
N04.02 Zoete Plas
Komt voor in lage deel van Nederland. Grote en kleine wateren met voedselrijk, helder en stilstaand water waarin waterplanten groeien en verlanding vanaf de oever
plaatsvindt. Ze kunnen zowel afgegraven als natuurlijk zijn. Na analyse van een cultuurhistorisch kaart uit 1970 blijkt het om een afwatering te gaan voor een polder en valt
het dus in het gebruiksnatuurbeeld.
N05.01 Moeras
Komt voor op overgang van zoet water naar land en is van groot belang voor vogels, libellen, vissen, amfibieën en enkele zoogdieren zoals de bever en otter. Ook dit is een
combinatie van een wildernis en breed natuurbeeld. Enerzijds was moeras een oorspronkelijk natuurtype, anderzijds heeft het extra beheer nodig en is een belangrijk
natuurtype voor dieren.
N12.01 Bloemdijk
Komt voor in het rivierengebied en zijn Nederlandse bloemdijken zelfs uniek te noemen in Europa. De bloemdijken kunnen belangrijke cultuurhistorische monumenten zijn
en zijn van belang voor graslanden en struwelen. De dijken zijn van belang voor planten zoals klaversoorten, wilde ui en soorten van klaverrijke zomen en ruigten,
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dagvlinders en zoogdieren. Omdat dit gaat om een belangrijk cultuurhistorisch monument, wordt de bloemdijk gezien als onderdeel van een esthetisch natuurbeeld maar
ook biocentrisch doordat het een belangrijk biotoop is voor bepaalde vegetatiesoorten en dieren.
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Graslanden die kruidenrijk zijn maar behoort tot allerlei verbonden van graslandvegetaties zoals kamgrasvegetaties of witbolgraslanden. Het grasland wordt vaak extensief
beweid of gehooid maar (bijna) niet gemest. Bij goede kwaliteit heeft het een hoge variatie in structuur en kruidenrijk graslandbegroeiing die rijk is aan kleine fauna. Omdat
het gaat om een kruiden- en faunarijk land en middelmatig beheer kan dit behoren tot een breed natuurbeeld.
N13.02 Wintergastenweide
Voedselrijk, productief grasland dat dient als foerageergebied voor ganzen, zwanen en eenden. Het heeft intensief beheer van maaien en bemesting nodig. Het staat deels
onder water in de winter of staat dichtbij open wateren, waardoor het ook een rustfunctie voo diverse vogels heeft. Dit natuurtype valt onder een breed natuurbeeld
omdat het grasland zeer specifiek wordt ingericht en beheerd voor overwinterende vogels en geen cultuurhistorisch waarde kent.
N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos
Bos dat periodiek overstroomde bossen omvat door stromend oppervlaktewater. Veel rivier- en beekbegeleidend bos is ontstaan uit voormalige grienden in de Biesbosch
en langs grote rivieren die hun economische betekenis hadden verloren. Europees gezien is dit bos erg zeldzaam en in Nederland erg beperkt. Struweel wordt vaak
gedomineerd door wilgen of meidoorns. Laaggelegen delen door wilgen en moerasplanten. Hoger op de oever gewone es, iep en typische bosplanten. Bij begrazing zijn er
ook grazige vegetaties. Langs beken is de zwarte of gewone els dominant. Onder invloed van overstromingen kan structuurvariatie vaak op natuurlijke manier ontstaan.
Het bos is van belang voor diverse soortgroepen zoals broedvogels, vaak door het ontoegankelijke karakter. De bever is kenmerkend voor rivier- en beekbegeleidend bos
direct aan oevers. Ook zijn deze bossen belangrijk voor veel zeldzame mossen door hoge luchtvochtigheid en basenrijke omstandigheden. Door de rijke flora en fauna kan
dit worden gerekend tot een biocentrisch natuurbeeld. Ondanks dat deze natuurtype is ontstaan uit voormalige grienden in de Biesbosch, is het natuurtype nu niet meer in
stand gehouden voor cultuurhistorisch belang en is in plaats daarvan verwilderd. De mate van beheer is verminderd en prioriteit ligt op flora en fauna, daarom is dit
specifiek voor een biocentrisch natuurbeeld.
N14.03 Haagbeuken- en essenbos
Haagbeuken- en essenbos dat wordt gedomineerd door diverse boomsoorten zoals de haagbeuk, gewone es, esdoorn en gladde iep. Het zijn rijke bossen op klei- of
leemgrond op bodems waar aanrijking plaatsvind met basen door periodiek hoge grondwaterstanden buiten de invloed van beek of rivieren, in dit geval een polderbos. Het
is rijk in structuur en heeft opvallende voorjaarsflora. Het is voornamelijk aangeplant. De culturele oorsprong verraadt zich door sporen van voormalig hakhoutbeheer of
aanplant in rijen. Door het ontstaansgeschiedenis en locatie in het gebied als polderbos kan dit soort bos worden gerekend tot esthetisch natuurbeeld. Het voldoet ook als
biocentrisch natuurbeeld door makkelijk koloniserende sporenplanten en vogels die door het bos worden aangetrokken.
N16.03 Droog bos met productie
Bestaat uit van oorsprong aangeplante bosopstanden van den, eik, beuk, Douglas, lariks of fijnspar. Het komt voor op voedselarme tot lemige, zandige, zure ondergrond.
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Het bostype is veelal uit hakhout, heide- en stuifzandterrein ontstaan of aangelegd op voormalige landbouwgronden waardoor de bovengrond verrijkt is. Het is het
omvangrijkste bostype en heeft mengingsmogelijkheid van loof- en naaldboomsoorten op lemerige bosgroeiplaatsen. Hierdoor is het de belangrijkste type voor
houtproductie. Het heeft echter een lage diversiteit. Houtoogst is een doel en daarom behoort het tot een gebruiksnatuurbeeld.
N16.04 Vochtig bos met productie
Bestaat uit productiebos met loofbossen zoals es, populier, esdoorn, beuk, haagbeuk, eik, iep en els. Grotendeels gesloten bos met weelderige ondergroei. Dit bostype
levert belangrijke bijdrage aan houtvoorziening door goede groei van diverse gewilde loofboomsoorten. Diversiteit is laag tot matig hoog. Houtoogst is een doel en daarom
behoort het tot een gebruiksnatuurbeeld (Provincie Noord-Brabant, 2017).
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Bijlage 2: Luchtfoto Noordwaard
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Figuur 7: Luchtfoto Noordwaard (Google, Z.d.)

Bijlage 3: Omliggende recreatievoorzieningen

Figuur 8: Recreatiekaart voorzieningen aan de randen van Noordwaard (B. Hoogendoorn et al., 2018)
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Bijlage 4: Opmerkingen grote grazers
Tabel 1: Opmerkingen grote grazers
Score
konikspaard
4

Commentaar konik

Score
hooglander

Commentaar hooglander

Een erg mooi dier met goede eigenschappen

Score
waterbuffel

Commentaar waterbuffel

Dieren zijn erg zelfstandig en goed te
combineren met andere grazers

5

4

Een beetje vreemd maar nuttig dier met

4

Zolang hun welzijn in de gaten wordt
gehouden

4

Zolang hun welzijn in de gaten wordt
gehouden

4

Zolang hun welzijn in de gaten wordt
gehouden

4

Leuk om te zien, hoewel ze er wel als eerste
wat slechter uit zien.

4

Leuk om te zien. Hoog aaibaarheidsgehalte.

4

Leuk om te zien hoe ze het water
oversteken.

5

Is toch prachtig en hou de toename in
balans met wat het gebied aan kan

5

Is toch prachtig en hou de toename in balans
met wat het gebied aan kan

5

Is toch prachtig en hou de toename in
balans

een oerinstinct

met wat het gebied aan kan
2

omdat ze hier eigenlijk niet horen

2

omdat ze hier eigenlijk niet horen
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2

Wel apart dier voor hier

1

Dier hoort hier niet thuis

4

Weet zeer weinig over buffels

5

Als beheer voldoende is

5

prachtig

3

Komt niet van nature voor.

Niet kenmerkend voor het gebied.
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1

Exoot

1

horen hier niet

1

omdat ze hier eigenlijk niet horen

Bijlage 5: Leefstijlen theorie

Tabel 2: Leefstijlvinder uiteenzetting

Avontuurzoeker

Harmoniezoeker

Inzichtzoeker

Plezierzoeker

Rustzoeker

Verbindingszoeker

Stijlzoeker

Recreatiedoel

Zelfontwikkeling,
vrijheid, iets nieuws
beleven

Gezelligheid en
vriendschap

Iets nieuws leren, iets
nuttigs doen,
zelfontwikkeling

Vermaakt worden en
nieuwe avonturen
beleven

Tot rust komen

Gezelligheid, genieten
en ontspanning

Zoekt prikkeling
en uitdaging

Recreatie

Culturele activiteiten

Samen met vrienden
een dagje
ontspannen

Bezienswaardigheden
opzoeken

Samen met vrienden
een dagje ontspannen

Vrijwilligerswerk

Hardlopen

Rustig wandelen

Op pad met het gezin

Vissen
Vrijwilligerswerk
Fotograferen
Rustig wandelen

Vereniging
Rustig wandelen

Stevig wandelen
Kanoën

Stevig wandelen

Stukje fietsen/wandelen
met de kinderen
Varen

Rust opzoeken

Cursussen
Avontuurlijke
outdoor (kanoën,
kajak)
Hardlopen
Rustig wandelen
Stevig wandelen

Op pad met het gezin
Stukje
fietsen/wandelen
met kinderen
Varen
Picknicken

Vrijwilligerswerk
Vrijheid ervaren

Fietsen
Bezienswaardigheden
Op pad met het gezin
Stukje
fietsen/wandelen met
kinderen
Samen met vrienden
een dagje ontspannen
Varen
Picknicken

Vereniging
Varen

Overheersende
geslacht

Vrouw (57 %)

Vrouwen (74 %)

Man (76 %)

54 % vrouw,
46 % man

Mannen (54 %)
Vrouwen (46 %)

Onbekend

74 % man

Overheersende
leeftijd

50+’ers (67 %)

35-49 jaar (35 %)
50-64 jaar (27 %)

50+’ers (67 %)

18-34 jaar (56 %)

50+’ers (57 %)

50+’ers (79 %)

18-34 jaar (35 %)

Bijna geen 50+’ers (18
%)
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Mediagebruik

Facebook: vaakst
Twitter: relatief vaak

Regionale krant
Meeste Facebook
gebruiker van alle
groepen

Minste
Facebookgebruiker
van alle groepen

Geen krant
Relatief vaak Facebook

Relatief vaak
Facebook

Regionale media
Sociale media minder
vaak, maar
grotendeels Facebook

Veel Twitter
Facebook veel
minder dan
andere groepen
(SAMR
Marktvinders,
2018)
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Bijlage 6: Leefstijl analyse
Tabel 3: Leefstijl analyse
Recreatiemotief

Bijbehorende leefstijl

Kanoën

Stijlzoeker

Avontuurzoeker

Varen

Harmoniezoeker

Plezierzoeker

Vrijwilligerswerk

Rustzoeker

Avontuurzoeker

Rustig wandelen

Inzichtzoeker

Stevig wandelen

Verbindingszoeker

Bezienswaardigheden opzoeken

Verbindingszoeker

Stijlzoeker

Avontuurzoeker

Rustzoeker

Verbindingszoeker

Avontuurzoeker

Inzichtzoeker

Verbindingszoeker

Vrienden

Verbindingszoeker

Plezierzoeker

Harmoniezoeker

Gezin

Harmoniezoeker

Plezierzoeker

Verbindingszoeker

Kinderen

Harmoniezoeker

Plezierzoeker

Verbindingszoeker

Hardlopen

Stijlzoeker

Avontuurzoeker

Met de hond lopen

-

Vissen

Rustzoeker

Fotograferen

Rustzoeker

Fietsen

-
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Picknicken

Verbindingszoeker

Rust opzoeken

Rustzoeker

Vrijheid ervaren

Avontuurzoeker

Harmoniezoeker
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Bijlage 7: Onderzoek bezoekers Noordwaard

Dit onderzoek is uitgevoerd door GreenJuniors (2017) op de locaties bezoekerscentrum Dordrecht, Biesboschmuseum en Noordwaard.

Figuur 1: Onderzoek Noordwaard (GreenJuniors, 2017)

107

108

109

110

111

Bijlage 8: Stakeholdersanalyse

Een stakeholdersanalyse van partijen die belang hebben bij de Noordwaard (Buren, 2017).

Tabel 4: Stakeholders Noordwaard per functie
Functie

Positie

Specifieke belangen

Eventuele oplossingen

Communicatieniveau gebaseerd
op power-interest

Parkschap

Intern

Betere afstemming, meer recreatie,
verdienmodellen

Bijeenkomsten gehele
Noordwaard

Steunen en inbreng geven

Jachthavens

Intern

Onbekend

Geïnformeerd houden

Biesbosch Aktief

Intern

Onbekend

Geïnformeerd houden

Biesbosch Adventures

Intern

Pand erbij in de Noordwaard

Relatie met gemeente
verbeteren

Geïnformeerd houden

Delta Safari

Intern

Verbetering openbaar vervoer

Betere ov verbinding

Geïnformeerd houden

Kanoverenigingen
(Biesboschbevers - Drimmelen,
Lekko, Dajaks - Dordrecht)

Extern

Meer duidelijkheid vaarwater (Biesboschbevers,
2015)

Wandelvereniging Te Voet

Extern

Wandelroutes langs bijzonder natuur/geschiedenis
(H. Benschop, Persoonlijke communicatie, 19

Recreatie
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Verbetering

december 2018)

wandelinfrastructuur

Fietsverenigingen

Extern

Onbekend

Gemeente Altena (Werkendam)

Extern

Betere afstemming, recreatiepoort

Overlegorgaan

Steunen en inbreng geven

Positie

Specifieke belangen

Eventuele oplossingen

Communicatieniveau gebaseerd
op power-interest

Intern

Inspelen toename bezoekers, educatie aan
bezoekers

Betere ov verbinding,
veerponden uitbreiden

Steunen en inbreng geven

Sportvisserij Alm Biesbosch
Natuur en vogelwacht
WSV Biesbosch
WSVW
KNNV

Functie

Educatie
Historische Vereniging
Werkendam en de Werken
Educatie/recreatie
Biesbosch museum

Horeca/Overnachting (positieve ervaring
bezoekers)
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Logis hotel de Brabantse
Biesbosch

Intern

Uitbreiden overnachtingsplekken

Geïnformeerd houden

Selevia Hoeve (manage, horeca)

Intern

Meer samenwerking, naamsbekendheid en
recreatieve mogelijkheden uitbreiden

Ruiterpaden aanleggen

Geïnformeerd houden

Camping de Knotwilg en
Witboom

Intern

Voorzetten campings, vertouwen gemeenschap
terug

In gesprek gaan, formuleren
gezamelijk belang

Geïnformeerd houden

Extern

Productie voortzetten

Eigenaar

Biobased toepassingen

Drinkwatervoorziening
Evides

Tevreden houden

Waterveiligheid
Rijkswaterstaat

Aansturing gebied

Samenwerken met ervaren
partijen

Tevredenhouden/

Dat uitgifte van grond sneller
gaat door Rijkswaterstaat en
duidelijkheid schept over
voorwaarden

Geïnformeerd houden

Steunen en inbreng geven

Voedselproductie
Gebroeders Kant (agrariërs)

Extern

Voorzetten bedrijf, uitbreiden
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Functie

Positie

Specifieke belangen

Eventuele oplossingen

Communicatieniveau gebaseerd
op power-interest

Beheerder

Meer vegetatieontwikkeling, beheerskosten omlaag

Rekenmodel grens opzoeken,
minder maaien

Steunen en inbreng geven

Stopplekken aanleggen

Steunen en inbreng geven

Beheercontract verlengen/
draagvlak bewoners houden
Gebr. Van Kessel

Beheercontract verlengen
Draagvlak bewoners behouden

Natuurwaarden versterken
Staatsbosbeheer

Eigenaar
Biesbosch
gedeelte

Benutten natuur en recreatieve potentie gebied

Beheerder

Voortzetten kuddes

Onderzoek naar wensen

Monitoren/geïnformeerd houden

Ondersteuning
beheer

Meer en afwisselendere vegetatieontwikkeling

Minder maaien, grenzen
opzoeken

Monitoren (Buren, 2017)

Beheer afstemmen

Extensief natuur beheren
FREE Nature

Monitoring
Bureau Waardenburg
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Bewoners Noordwaard

Extern

Liever geen recreant binnen een straal van 500
meter rondom woning
Rust
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In gesprek gaan, formuleren
gezamelijk belang

Geïnformeerd houden
(Persoonlijke communicatie,
Daniëlle Ernest, 28 februari 2018;
Buren, 2017)

Bijlage 9: Beoordelingsmodel

Het beoordelingsmodel is een samenbundeling van de gevonden resultaten. De meest rechtste kolom is een optelsom van de resultaten. Van de meest linkse kolom naar de
meest rechtse kolom: de fysieke kwaliteiten beschrijft wat er aanwezig is in het gebied. In de omwonenden-, bezoeker- en belanghebbenden kolom is een mensenwens
gekozen die bij de beschreven fysieke kwaliteit hoort. Het referentiekader kolom geeft een gevonden oplossing uit een ander natuurgebied weer, als de mensenwens een
probleem omschrijft. De randvoorwaarden kolom geeft weer wat er op het gebied van beleid speelt, als dit relevant is bij een mensenwens. De richtlijnen inrichting kolom
is een optelsom van wat er aanwezig is in het gebied, de mensenwensen, gevonden oplossingen en het beleidskader. Dit omschrijft gewenste richtlijnen. De richtlijnen zijn
gedeeld in: inrichting (welke recreatievoorzieningen zijn er nodig, welke voorzieningen moeten behouden worden), communicatie (ontbreekt ergens communicatie en
moet dit worden aangepast) en beheer (moet het beheer worden aangepast op wat er gevonden is aan recreatie wensen).
De richtlijnen worden vervolgens in hoofdstuk 7, het Programma van Eisen weergegeven en gebruikt om een gewenste beeld te scheppen van de recreatie in het
verkennende visie hoofdstuk 8.
Tabel 5: Inrichting richtlijnen
Fysieke Kwaliteiten

Mensenwens
omwonenden

Mensenwens bezoeker

Mensenwensen
belanghebbenden

Ontwikkeling naar dynamisch
zoetwatergetijdengebied in toekomst met
minder openheid, meer afwisselend beeld
met reliëf en een grillig begroeiingspatroon
(wildernis/biocentrisch).

Kernboodschap
landschap: de
krekenstelsels,
waterdynamiek,
weidsheid, afwisselende
landschap, aanwezigheid
van dieren en vogels,
ruimte voor de natuur en
rustgevende werking van
het gebied.

De bezoeker waardeert
het gebied hoog op: het
water, de mooie
omgeving, de rust, het
landschap

Gemeente
communicatie: welkom,
gewoon, ruimte,
thuiskomen, natuur,
warm, rust, weidsheid,
dwalen, geborgen.

Droge laag bekade polders met
productiegrasland en lage biodiversiteit –
polder De Zalm (gebruiksnatuurbeeld);
Natte laag bekade polders met
natuurlijk/half-natuurlijk grasland – locatie:
Muggenwaard, Kooiwaard, Donderzand
(biocentrisch, esthetisch).

Referentiekader

Randvoorwaarden

Richtlijnen inrichting

De kernboodschap van landschap
dient te zijn: een landschap waarin
men kan dwalen en dat rust en
weidsheid uitstraalt met haar vele
krekenstelsels, bijzondere
waterdynamiek en vele vogels. Er is
ruimte voor natuur en dier.
Bij het inrichten moet de
kernboodschap landschap beleeft
blijven in centraal Noordwaard (Zalm,
Donderzand, Muggenwaard,
Kooiwaard) en in het noordwesten,
rondom de Bandijk.

Locatie kernboodschap
landschapsbeleving: Zalm,
Donderzand,
Muggenwaard,
Kooiwaard en in het
noordwesten rondom de

117

Bandijk.
Diversiteit aan wilde dieren: bever,
woelmuis, reeën, vossen, hazen, egels,
konijnen, konikpaarden, Schotse
Hooglanders en waterbuffels (biocentrisch/
esthetisch/wildernis);
Biesbosch karakter met open kreken,
moerasachtige gebieden, opgaande
begroeiing en rietvegetaties
(wildernis/biocentrisch).
Droge hoog bekade polders met
productiegrasland en lage biodiversiteit –
locatie: Achterste
Kievitswaard,(gebruiksnatuurbeeld);
Intergetijdengebied – locatie: Maltha.
Gedeeltelijk ook de polders Muggenwaard,
Kooiwaard (wildernis/biocentrisch).
Droge laag bekade polders met
productiegrasland en lage biodiversiteit –
locatie: polders De Kroon
(gebruiksnatuurbeeld);
Droge hoog bekade polders met
productiegrasland en lage biodiversiteit –
locatie: polders Steenenmuur, Happen
Hennip (gebruiksnatuurbeeld);
Natte laag bekade polders met
natuurlijk/half-natuurlijk grasland – locatie:
Oude Dooiemanswaard (biocentrisch,
esthetisch).

Kernboodschap
natuurbeleving: de
vogeldiversiteit,
watervogels, roofvogels,
grote grazers, struinwild
zoals reeën en de bever.
Vrije natuur, ruigheid

De bezoeker waardeert
het gebied hoog op de
natuur.

De kernboodschap van
natuurbeleving dient te zijn: Het
gebied is rijk aan vogeldiversiteit,
bijzondere roofvogels, watervogels,
grote grazers, reeën, bever en een
vrije ruige natuur.
Bij het inrichten moet de
kernboodschap van natuur beleeft
blijven in Achterste Kievitswaard,
Maltha, Kooiwaard, Muggenwaard

Locatie kernboodschap
natuurbeleving: Achterste
Kievitswaard, Maltha,
Kooiwaard,
Muggenwaard

Geschiedenisbeleving:
terug naar de oorsprong,
land continu gevormd
door mensenhanden.
Strijd tegen het water
sinds het water
teruggewonnen is van de
Sint-Elisabethsvloed sinds
de 15e eeuw, het
ontstaan van de
Biesbosch,
verzetsactiviteiten in de
Tweede Wereldoorlog en
de eeuwenlange

De kernboodschap van de
geschiedenis dient te zijn:
De ontpoldering brengt men terug
naar de oorsprong van de Biesbosch.
Het land is zichtbaar continu
gevormd door mensenhanden. Men
strijd eeuwenlang tegen het water en
is met hard werken teruggewonnen
sinds de Sint-Elisabethsvloed. Het
gebied kent een aantal bijzondere
gebeurtenissen zoals crossers
activiteiten in de Tweede
Wereldoorlog, eeuwenlange
bewoning en het voortdurende

Fort Steurgat met een vijfhoekig forteiland,
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fortgracht, kazerne, wapenstalling,
ondergrondse buskruitopslag: wettelijk
beschermd monument
19eeeuwe buurtschap Kievitswaard, relatief
herkenbaar voorbeeld van een traditioneel
Hollands bebouwingspatroon
Historische lijnen rondom polders met hoge
en redelijke cultuurhistorische waarde;
dijken, dammen, wallen, paden, wegen
(zandwegen, klinkerwegen);

bewoning.

werken met de natuur.

Geschiedenisbeleving:
buurtschap Kievitswaard,
Oude Dooiemanswaard,
Happen Hennip, de
Kroon, Steenen Muur,
Fort Steurgat.

Bij het inrichten moet de
kernboodschap van geschiedenis
beleeft kunnen worden in de
buurtschap Kievitswaard, Oude
Dooiemanswaard, Happen Hennip,
de Kroon, Steenen Muur en Fort
Steurgat.
Dit wordt bereikt onder andere
bereikt door het behoud van
cultuurhistorische elementen zoals
fort Steurgat, de 19e eeuwse
buurtschap Kievitswaard, historische
dijken, dammen, wallen, paden en
wegen. Daarnaast het behoud van
historische groenstructuren van
beboste hoger gelegen oeverwallen
langs kreken, terpen langs randen
van polders, kreeklopen en
huisterpen uit de 19e of 20e eeuw
langs historische dijken.

Historische groenstructuren van beboste
hoger gelegen oeverwallen langs kreken;
Tientallen huisterpen uit de 19e of 20e eeuw
langs historische dijken, cultuurhistorisch
weinig waardevol;
Terpen langs randen van een polder, langs
een kreekloop.

Prullenbakken tegen
zwerfvuil probleem

Horeca: manage Selevia Hoeve café en
terras, café en terras Jachtaven De Steur
(niet open in wintermaanden).
Kleine Noordwaard: Het Bolle Bevertje
(terras, buffet), terras Jachthaven Oversteeg

Meer horeca

meer horeca in of nabij
het gebied

Bewoners Noordwaard:
Liever geen recreant
binnen 500 meter vanaf
woning
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Mobiele units
zoals
vuilniscontainers

Zorg voor prullenbakken tegen het
zwerfvuil probleem zoals mobiele
vuilcontainers, of organiseer
vrijwilliger die het eens in de zoveel
tijd opruimen.

Mobiele units
zoals eetwagen

Er zijn aan de randen van de
Noordwaard horeca aanwezig. Wel
zeer beperkt horeca in de
wintermaanden. Om het gebied
rustig te houden, zou een eetkar bij
een fietspad kunnen staan, 500

(niet open in wintermaanden)

meter af van bewoning.

Werkendam: restaurant de Waterman
Sanitair aanwezig bij jachthavens, manage
Selevia Hoeve

Meer sanitair

Openheid, rust en ruimte (wildernis)

Rust is gewenst

Bezoekers komen naar
de Noordwaard
voornamelijk voor de
natuur en voor de rust,
in mindere mate voor
recreatie

Vrij toegankelijk als struingebied voor
wandelaars, het vele water kan een obstakel
vormen

Stad omwonenden:
entertainment, nieuwe
avonturen, rust,
prikkeling

Meest voorkomende
recreatiemotief:
omgeving (natuur,
wandelen, fietsen,
varen) en de cultuur
(Biesboschmuseum,
forten en vestingstad)

Vrij liggende fietspaden langs de Bandijk en
polders
Fort Steurgat, het Biesbosch Museum
(gelegen in Nationaal Park de Biesbosch),
Andries Vissershuis (in Werkendam);

Hoofdontsluiting aan noordzijde over de
Bandijk, interlokale verbinding

Dorp omwonende:
Recreatiemotief tot rust
te komen, gezelligheid,
prikkeling

Slechte doorstroom
Bandijk, aanpassingen zijn
gewenst – stopplaatsen,
parkeerplaatsen en
bredere bruggen

Horecalocaties beter aangeven (want
hier is altijd sanitair) of een afspraak
maken bij de jachthavens voor
publiekelijkere openstelling
Bewoners Noordwaard:
rust

Overweging
zonering voor
rustgevoel

Het gebied mag niet te druk worden
om het rustgevoel te behouden.
Eventueel overwegen om het gebied
iets meer beschutter te maken.

Recreanten/toeristen en stedelingen
komen sneller af op
bezienswaardigheden. Fort Steurgat
als Noordwaard’s
bezienswaardigheid.

Doorstroom Bandijk
bevorderen (Van
Kessel, Parkschap,
Gemeente, Biesbosch
Museum,
Staatsbosbeheer,
overig);
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Rijkswaterstaat benaderen over
Bandijk doorstroom maatregelen
zoals stopplaatsen, zonder dat dit ten
koste gaat van waterveiligheid.

Parkeerhavens en
fietsstopplekken
(Parkschap,
Staatsbosbeheer);

Geen parkeerhavens en
fietsstopplekken
(Rijkswaterstaat)

Vrij toegankelijk als struingebied voor
wandelaars, het vele water kan een obstakel
vormen
Fietsknooproute aanwezig
(Concept!) wandelroute wordt aangelegd

Omwonenden en recreanten houden
van een afwisselend landschap met
een sterk landschapsidentiteit. Er is
ook fascinatie voor natuur aanwezig.

Wildernisbeeld/esthetisch

Esthetisch/biocentrisch

Meest voorkomende
recreatiemotief: fietsen,
rustig wandelen, rust

Meest voorkomende
recreatiemotief:
omgeving (natuur,
wandelen, fietsen,
varen) en de cultuur
(Biesboschmuseum,
forten en vestingstad)

Kanovereniging: Meer
duidelijkheid vaarwater

Vakantiegangers gaan
naar een specifieke
camping, hotel of
logeren bij vrienden of

Camping de Knotwilg en
Witboom: voorzetten
campings;

Fietsers worden goed voorzien van
een fietsinfrastructuur, voor de
wandelaars is dit nog in ontwikkeling.
Kanoërs hebben geen duidelijk beeld
bij de vaarbaarheid of kanoroutes
van de Noordwaard.
Meest voorkomende recreatiemotief:
fietsen, rustig wandelen, rust,
bezienswaardigheden bezoeken
(rustzoeker)

Vaarwater is alleen in het oostelijk gebied
toegankelijk vanaf Gat van de Noorderklip,
Bevert of Steurgat (alleen toegankelijk via
sluis).

Hotel Logis
Camping de Knotwilg/Witboom
Camping Seleviahoeve
Paalkampeerplaats alleen voor kanoërs

Kreken moeten
hun eigen gang
gaan
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Behoud huidig camping aanbod voor
toeristen, of zorg voor camping
aanbod langs de randen van de

toegankelijk

familie en blijven
gemiddeld 8 dagen in
de streek

Logis hotel de
Brabantse Biesbosch:
uitbreiden
overnachtingsplekken;

Fietsknooproute aanwezig

Bezoekers waarden het
volgende hoog:
fietsroutes, wandelen
en varen

Wandelvereniging Te
Voet: wandelroutes
langs bijzonder
natuur/geschiedenis in
de Noordwaard,
verbetering
wandelinfrastructuur

(Concept!) wandelroute wordt aangelegd
Vaarwater is alleen in het oostelijk gebied
toegankelijk vanaf Gat van de Noorderklip,
Bevert of Steurgat (alleen toegankelijk via
sluis).

Kanovereniging: Meer
duidelijkheid vaarwater
Één bankje per polder aanwezig
Één picknicktafel in Noordwaard

Twee parkeerplaatsen onder Steurgat

Meer rustplekken
gewenst

Meer rustplekken
gewenst

Meer
parkeervoorzieningen
gewenst

Meer
parkeervoorzieningen
gewenst.

Veel bezoekers met
auto

Noordwaard.

Kreken moeten
hun eigen gang
gaan

Fietsroutes, wandelen en varen
worden als bijzonder goed ervaren in
het streek van Heusden en Altena.

Voor te ondiepe
kreken geldt
eigen financiering
voor
baggerwerkzaam
heden
Meer plaatsen van bankjes waar men
de kernboodschap goed beleeft,
waaronder ook een aantal
picknickbankjes, hier is nu alleen
maar één van.

Parkeerhavens en
fietsstopplekken
(Parkschap,
Staatsbosbeheer);
Geen parkeerhavens en
fietsstopplekken
(Rijkswaterstaat);
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Meer parkeervoorzieningen zoals
langs de Bandijk of in het zuiden van
het gebied in de buurt van de
vogelkijkhut in Maltha.

Klein gedeelte gebruikt
openbaar vervoer

Bushalte bij fort Steurgat

Horizonvervuiling hoogspanningsmasten en
fabrieks-torens

Geen horizonvervuiling
(1,3 %)

Overige recreatievoorzieningen:
Kanoverhuur, vispond, vogelkijkhut,
kanoaanlegplaats, bankjes, picknickplekken,
uitkijktorens op gemalen.

Geen verdere aanpassing
of toename
voorzieningen om rust te
behouden is gewenst;

Bereikbaarheid
openbaar vervoer
verbeteren (Parkschap,
Biesbosch Museum,
Staatsbosbeheer, Delta
Safari)
Meer veerponten
(Biesbosch Museum)

Het is niet duidelijk uit het onderzoek
of men openbaar vervoer mist. Wel
zou de verbetering van openbaar
vervoer de auto overlast kunnen
afnemen.

Horizonvervuiling van
hoogspanningsmasten en
fabriekstorens verlichten.
Bezoekers komen naar
de Noordwaard
voornamelijk voor de
natuur en voor de rust,
in mindere mate voor
recreatie;
Veel bezoekers staan
neutraal tot positief
tegenover de
herinrichting.
Schoonheid en
landschap is het beste
gewaardeerd, gevolgd
door natuur en
biodiversiteit. Als
laatste beleving en
recreatie;

Gemeente Altena
(Werkendam) aanleg
recreatiepoort van de
grond
Kanoverenigingen:
watersportrecreatie
Biesbosch Adventures:
pand erbij in de
Noordwaard;

Recreatievoorzieningen:
bezoekers waarderen
de fietsroutes,
wandelen en varen als
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Behoud van fietsverhuur,
kanoverhuur, vispond, vogelkijkhut,
kanoaanlegplaatsen, bankjes,
picknickplekken, uitkijktorens op
gemalen. Geen uitbreiding aan
recreatie, tenzij het gaat om een
verplaatsing van recreatie naar een
recreatieve zone (bijv.
recreatiepoort).

bijzonder goed in het
land van Heusden en
Altena streek;
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Tabel 6: Communicatie richtlijnen
Fysieke Kwaliteiten

Mensenwens
omwonenden

Mensenwens bezoeker

Worden het beste
bereikt via internet of
de lokale krant

Worden het beste bereikt
via internet

Betere online
zichtbaarheid
gewenst
Informatiepanelen op parkeerplaatsen aan
het Steurgat over de omgeving, routes,
natuur, dieren, bezoekpunten en
wetenswaardigheden over de Noordwaard

Betere
informatievoorziening
gewenst
Bewegwijzering
wandelvoorzieningen.

Mensenwensen
belanghebbenden

Referentiekader

Randvoorwaarden

Richtlijn communicatie

Zorg voor eenduidige communicaties op
websites en social media.

Een klein gedeelte leert
over het gebied via
internet

Betere bewegwijzering
gewenst

De helft weet niet dat
grote grazers zijn ingezet
uit beheers overwegingen.

Afstemming Biesbosch met
Noordwaard door o.a.
bewegwijzering (Parkschap,
gemeente, Staatsbosbeheer);

Gemeente communicatie:
welkom, gewoon, ruimte,
thuiskomen, natuur, warm,
rust, weidsheid, dwalen,
geborgen. Kernboodschap:
Stoer, gastvrij, veelzijdig
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Zorg voor een eenduidige huisstijl en
afstemming bewegwijzering met
relevante belanghebbenden.
Betere informatievoorziening en
bewegwijzering gewenst door
omwonenden en bezoekers.
Bewegwijzering wandelvoorzieningen
zijn gewenst.

Tabel 7: Beheer richtlijnen
Fysieke Kwaliteiten

Mensenwens omwonenden

Snelheidsborden Bankdijk

Behoefte aan handhaving
(bijv. snelheidscontroles,
geen auto’s op fietspaden)

Waarschuwingsborden overstekend
wild
Bestemmingsverkeerborden (wegen
polders)

Mensenwens
bezoeker

Mensenwensen
belanghebbenden

Referentiekader

Van Kessel: draagvlak
met bewoners
behouden

Heroverweging
belevingsaspect voor
rustgevoel

Bewoners
Noordwaard: recreant
niet binnen 500 m van
bewoning, rust
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Randvoorwaarden

Beheer richtlijnen

Snelheidscontroles op Bandijk,
politiecontrole bij overlast.

Bezienswaardigheden in het gebied:
Fort Steurgat
Buiten het gebied: Biesbosch
Museum, Andries Vissershuis
(alleen open op zaterdagochtend)
3 jachthavens, 2 café’s met teras en
1 manage in Noordwaard zelf
aanwezig
2 restaurants, 1 hotel, fietsverhuur
rondom het gebied aanwezig
Overige recreatievoorzieningen:
Kanoverhuur, vispond, vogelkijkhut,
kanoaanlegplaats, bankjes,
picknickplekken, uitkijktorens op
gemalen.
(Concept!) wandelknooppunten

Ruimte voor verbetering van
beleving en recreatie: want
men is neutraal over de
beleving en recreatie
herinrichting
Aanleg (wandel) paden.

Ruimte voor
beleving en
recreatie, want
men is neutraal
over de
beleving/recreatie
herinrichting.
De helft van de
onderzochte
bezoekers zouden
terugkomen naar
het gebied, maar
ongeveer 40 %
staat hier neutraal
tegenover

Biesbosch
Adventures: pand
erbij in de
Noordwaard
Bewoners
Noordwaard: Rust
behouden
Parkschap:
verdienmodellen,
meer recreatie
Gemeente
Werkendam: betere
afstemming met
belanghebbenden
over de recreatie
Staatsbosbeheer
benutting natuur en
recreatieve potentie
gebied;
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Eigen routes per
recreatiegebruiker
voor verbetering van
beleving en recreatie

Routes langs
cultuurhistorie en
avontuurlijke (ruige)
natuur

Geen uitbreiding toegestaan
behalve Evides (max. 40 % op
toegekend bouwvlak) en max. 10
% schuren en woningen van
Staatsbosbeheer
Geen ruimte voor grootschalige of
intensieve ontwikkelingen die niet
passen bij waterstructuur
beheer/herstel of de doelstelling
van Natuurnetwerk Nederland
(biodiversiteit stabiliseren of
verbeteren)
Zeer wenselijk is de ontwikkeling
van extensieve recreatie die zich
richt op natuurbeleving

Zorg voor een betere afstemming met
belanghebbenden over recreatie. Zorg
ervoor dat rust en het extensieve
recreatie blijft. Voor verbetering van
beleving en recreatie kan men meer de
focus leggen op route(ontwikkeling),
betere zichtbaarheid horeca en alle
recreatievoorzieningen door
internet/borden.

Konikpaarden, Schotse Hooglanders
en waterbuffels
(biocentrisch/esthetisch/wildernis

Grote grazers kunnen
worden ingezet voor
natuurontwikkeling.
Dierwelzijn belangrijk.
Staan het meest positief
tegenover de Schotse
hooglander, gevolgd door
het Konikspaard, als laatste
de waterbuffel bij een kleine
marge.

Droge laag bekade polders met
productiegrasland en lage
biodiversiteit – polder De Zalm
(gebruiksnatuurbeeld);
Natte laag bekade polders met
natuurlijk/half-natuurlijk grasland –
locatie: Muggenwaard, Kooiwaard,
Donderzand (biocentrisch,
esthetisch).

Niet bang voor
grote grazers,
verbeteren
beleving enigszins,
maken het gebied
enigszins
spannender.

FREE Nature:
voortzetten kuddes

Staan het meest
positief tegenover
de Schotse
Hooglander,
gevolgd door de
waterbuffel, dan
de Konikpaard bij
een kleine marge.

Landschapsbeleving:
centraal Noordwaard (Zalm,
Donderzand, Muggenwaard,
Kooiwaard) en westelijk
gedeelte rondom de Bandijk

Begrazing blijft nodig vanwege
gewenste openheid en
waterstandsdaling

Begrazing blijft nodig voor gewenste
openheid en waterstandsdaling. Zolang
het dierenwelzijn in de gaten wordt
gehouden, is er draagvlak voor de grote
grazers voor natuurontwikkeling en
beleving. Schotse Hooglanders worden
het beste gewaardeerd door
omwonenden en bezoekers.

Landschapsbeleving:
De Zalm moet een gebruiksnatuurbeeld
blijven uitstralen (droge laag bekade
polder met productiegrasland).
Centraal Noordwaard moet een
biocentrisch en esthetisch natuurbeeld
blijven uitstralen (natte laag bekade
polders met natuurlijk/half-natuurlijk
grasland).
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Droge hoog bekade polders met
productiegrasland en lage
biodiversiteit – locatie: Achterste
Kievitswaard,(gebruiksnatuurbeeld);

Natuurbeleving: Achterste
Kievitswaard, Maltha,
Kooiwaard, Muggenwaard

Natuurbeleving:
De Achterste Kievitswaard moet een
gebruiksnatuurbeeld blijven uitstralen
(productiegrasland met lage
biodiversiteit).
Maltha, Kooiwaard en Muggenwaard
moeten een wildernis en biocentrisch
natuurbeeld blijven uitstralen: Maltha
(Intergetijdengebied). Muggenwaard en
Kooiwaard (gedeeltelijk
intergetijdengebied).

Intergetijdengebied – locatie:
Maltha. Gedeeltelijk ook de polders
Muggenwaard, Kooiwaard
(wildernis/biocentrisch).

Droge laag bekade polders met
productiegrasland en lage
biodiversiteit – locatie: polders De
Kroon (gebruiksnatuurbeeld);
Droge hoog bekade polders met
productiegrasland en lage
biodiversiteit – locatie: polders
Steenenmuur, Happen Hennip
(gebruiksnatuurbeeld);

Geschiedenisbeleving:
buurtschap Kievitswaard,
Oude Dooiemanswaard,
Happen Hennip, de Kroon,
Steenen Muur, Fort Steurgat.

Geschiedenisbeleving:
De polders Kroon, Steenenmuur en
Happen Hennip moet een
gebruiksnatuurbeeld blijven uitstralen
(Kroon: droge laag bekade polder met
productiegrasland en lage biodiversiteit.
Steenenmuur, Happen Hennip: droge
hoog bekade polder, idem ditto).
De polders Oude Dooiemanswaard moet
een biocentrisch en esthetisch
natuurbeeld blijven uitstralen (natte
laag bekade polder met natuurlijk/halfnatuurlijk grasland).

Natte laag bekade polders met
natuurlijk/half-natuurlijk grasland –
locatie: Oude Dooiemanswaard
(biocentrisch, esthetisch).
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