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Ter plaatse van Oud-Cromstrijensedijk WZ 41 is een 

glastuinbouwbedrijf aanwezig met een woning. Het 

doel is om alle bedrijfsbebouwing en de woning aan 

de Oud-Cromstijensedijk WZ te saneren en op die 

plaats ter compensatie circa zes woningen te bouwen. 

De gemeente wil een defi nitief standpunt over medewerking innemen 

nadat er een stedenbouwkundig plan aanwezig is waaruit blijkt dat de 

locatie geschikt is om te worden bebouwd met woningen. In dit steden-

bouwkundig plan dient aandacht te worden besteed aan de omgevingsvi-

sie van de provincie (gebiedsprofi el) de regionale structuurvisie en de wel-

standsnota. Tevens de omvang van de kavels, de typologie, de verhouding 

tot het lint, de omvang van de woningen, in- en uitgangen van het perceel 

(veiligheid) te onderbouwen. 

Met dit voorliggende stedenbouwkundig plan de Oud-Cromstrijensedijk 

WZ wordt de sanering en de bouw van woningen onderbouwd.

Leeswijzer

In dit stuk wordt in de eerste plaats ingegaan op de genoemde beleids-

stukken. De relevante aspecten hieruit zijn samengevat en verzameld in 

een kaartbeelden. Vervolgens is een ruimtelijke verkenning gemaakt van 

de locatie en de directe omgeving. 

Op basis van de beleidsanalyse en locatieverkenning is een schetsverka-

veling voor de locatie gemaakt. Hier zijn de woningen aangegeven met 

bijbehorende kavels, ontsluiting, watergangen en groen.

Tot slot wordt deze rapportage afgesloten met een conclusie. 

1 Inleiding

“Het doel is om de kassen en een woning aan Oud-Crom-

strijensedijk WZ 41a te saneren en ter compensatie circa zes 

woningen te bouwen.”

de te saneren kassen

de te vervangen woning (nr.. 41a)de te behouden woning (nr. 41b)

Locatie Oud-Cromstrijensedijk WZ 41
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locatie

Klaaswaal

Numansdorp

Westmaas

Haringvliet

A29
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Door middel van beleid geven de verschillende over-

heden sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling. De 

locatie is onderdeel van de Hoeksche Waard. Voor 

de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard 

is het beleid vastgelegd in de regionale structuurvi-

sie Hoeksche Waard (opgesteld door de Commissie 

Hoeksche Waard, vastgesteld door de gemeenteraden 

in de Hoeksche Waard in juli 2009) en de provinciale 

omgevingsvisie (gebiedsprofi el). Het beleid van de 

provincie is vastgelegd in de Visie ruimte en mobiliteit 

en in de Verordening ruimte. 

Regionale structuurvisie Hoeksche Waard

De regionale structuurvisie Hoeksche waard gaat uit van het behoud en 

de versterking van het landschap. In de Nota Ruimte heeft het rijk de 

Hoeksche Waard vanwege de bijzondere landschappelijke kenmerken aan-

gewezen als Nationaal Landschap. Daarbij aansluitend stelt de regionale 

structuurvisie Hoeksche Waard het behoud van de kernkwaliteiten van 

het landschap voorop: de openheid en het bijzondere patroon van polders, 

dijken en kreken. Tegelijkertijd moet er met extra zorgvuldigheid gekeken 

worden naar de landschappelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen, 

zoals woonwijken en bedrijventerreinen. 

De doelstellingen zijn: 

  een ondeelbare Hoeksche Waard; 

  duurzame ontwikkeling; 

  versterking van leefbaarheid, economische vitaliteit en ruimtelijke 

kwaliteit; 

  de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard; 

  bouwen voor eigen woon- en werkbehoefte; 

  een goede infrastructuur; 

  maatwerk bij de inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op 

basis van een kwaliteitszonering. 

Deze beleidsdoelstellingen zijn ruimtelijk vertaald, in een kaart met het 

ontwikkelingsbeeld voor 2030. De kaart geeft de gewenste integrale 

ontwikkeling van de regio op de lange termijn weer.

Sanering glastuinbouw

Specifi ek over sanering van glastuinbouw wordt het volgende vermeld. 

2 Verkenning relevant ruimtelijk beleid

Ontwikkelingsbeeld voor 

2030 structuurvisie  

Hoeksche Waard

De regio wil verspreid liggend glas op kwetsbare locaties saneren (via 

Ruimte-voor-Ruimte) en tegelijkertijd voldoende toekomstperspectief 

bieden voor bedrijven die door willen groeien. 

In de kaarten van de regionale structuurvisie zijn de verschillende kern-

kwaliteiten aangegeven, is een ontwikkelingsbeeld geschetst en zijn 

inrichtingsprincipes gegeven. Per onderdeel is hierna steeds gekeken wat 

er over de locatie in Klaaswaal van toepassing is.  
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Openheid

Openheid is één van de kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard. Ter 

plaatse van de locatie is sprake van een besloten landschap. 

Cultuurhistorie

In cultuurhistorisch opzicht is het gave dijkenpatroon met de verschillende 

dorpstypen bijzonder waardevol. Dit vertelt veel over de geschiedenis 

van het landschap. Klaaswaal is getypeerd als een Voorstraatdorp (een 

dorp waarbij de hoofdstraat van het dorp (de Voorstraat) dwars op de dijk 

staat.). De locatie zelf ligt niet aan de hoofdstraat van Klaaswaal maar wel 

aan een historische dijk.

Integrale kernkwaliteiten

De verschillende poldertypen hebben onderscheidende ruimtelijke 

kenmerken die behouden en versterkt moeten worden: De locatie ligt in 

een oude noordelijke aanwaspolder met als ruimtelijke kenmerk open 

landschap met grootschalige verkaveling. 

Het dijkenpatroon is in zijn geheel waardevol. Het versterken van de 

samenhang en de continuïteit is een belangrijke opgave.

De locatie ligt aan een dijk die onderdeel is van het dijkenpatroon.

Openheid Cultuurhistorie Integratie kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten ter plaatse van de locatie

Uitsnede kaartbeeld openheid uit de structuurvisie 

Hoeksche Waard

Uitsnede kaartbeeld cultuurhistorie uit de structuurvisie 

Hoeksche Waard

Uitsnede kaartbeeld integrale kernkwaliteiten uit de 

structuurvisie Hoeksche Waard
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Op het ontwikkelingsbeeld is de locatie aangegeven als liggend aan een 

binnendijk. De helft van de locatie ligt binnen de voorgestelde rode contour, 

de andere helft in landbouwontwikkelingsgebied.

Gebieden binnen de voorgestelde rode contouren: In de Regionale 

Structuurvisie is een voorstel gedaan voor de begrenzing van de rode 

contouren. De rode contouren geven de grens aan van de bebouwings-

mogelijkheden voor wonen en werken. Met deze rode contouren wordt 

voorkomen dat stedelijke ontwikkelingen de kwaliteiten van het land-

Ontwikkelingsbeeld ter plaatse van de locatie

Gebieden binnen de voorgestelde rode contouren

Landbouwontwikkelingsgebied

Binnendijken

schap aantasten. De locatie ligt deels in de rode contour die getrokken is 

om Klaaswaal. Het deel waar de huidige kassen staan ligt binnen de rode 

contour, het deel dat nu in gebruik is als landbouwgrond, en als waterbas-

sins ligt buiten de rode contour. 

Ten tijde van het opstellen van de Regionale structuurvisie was het nog 

onduidelijk hoe de procedure voor de vaststelling van de rode contou-

ren door de Provincie zal verlopen. De Rode contour is in de vorm van 

‘bebouwde ruimte’ in het Programma Ruimte van de provincie opgenomen. 

Ter plaatse van de locatie is de contour gelijk aan die van de Regionale 

structuurvisie. 

Landbouwontwikkelingsgebied: alle agrarische gebieden zijn aange-

duid als landbouwontwikkelingsgebied. Landbouw is de dragende functie 

en om deze veilig te stellen moet er ruimte zijn voor ontwikkeling. 

Kassenbouw kan strijdig zijn met de openheid. Dit is ongewenst in de grote 

open ruimten en aan de kleinschalige groene dijken.

Binnendijken: de dijken zijn belangrijke dragers voor recreatie en toe-

risme. Gestreefd wordt naar het verbeteren van de beeldkwaliteit van 

historische dijklinten met hun monumentale gebouwen en erfbeplanting, 

met behoud van de waterkerende functie van de primaire en secundaire 

dijken. Ook wordt de aanleg van nieuwe landgoederen gestimuleerd. 

Voorwaarde is dat de nevenfuncties en de landgoederen landschappelijk 

goed worden ingepast. Hiervoor zullen meer gedetailleerde beeldkwali-

teitsplannen worden opgesteld.

Ontwikkelingsbeeld Klaaswaal: Voor de bestaande dorpsranden 

van Klaaswaal wordt gestreefd naar ‘vergroening’ middels kleinschalige 

woningbouw in combinatie met de ontwikkeling van boomgaarden, park-

gebieden, recreatieboerderijen of boselementen. Hier is het inrichtings-

principe ‘rafelranden’ van toepassing. 

Uitsnede kaartbeeld ontwikkelingsbeeld uit de structuur-

visie Hoeksche Waard

Uitsnede kaartbeeld Transformeren, herstructureren en 

verdichten van het Programma ruimte van de provincie 

Zuid Holland
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In de Regionale structuurvisie zijn inrichtingsprincipes opgenomen voor 

de ontwikkeling van kreken en dijken, de inpassing van nieuwe agrarische 

bedrijfsgebouwen en voor verschillende typen dorpsuitbreidingen. Ze 

laten zien wat bedoeld wordt met de in het ontwikkelingsbeeld 2030 

ingetekende ‘robuuste kreken’, ‘binnendijken’, ‘groene aders’ en ‘groene 

randen’. In de schematische kaarten is een aantal ‘vuistregels’ aangegeven 

waar rekening mee gehouden moet worden bij de verdere uitwerking van 

ruimtelijke plannen. Voor de het ontwikkeling van de locatie zijn de inrich-

tingsprincipes ‘Rafelranden’ en ‘Dijkontwikkeling’ van belang. 

Rafelranden: Waar geen randweg aanwezig is tussen de dorpsrand en 

het buitengebied kan een veel fi jnmaziger overgang worden gecreëerd. Nu 

zijn de bestaande dorpsranden vaak nog vrij hard en grenst de bebouwing 

of de achtertuin direct aan de akker. De bebouwing heeft zo een grote 

uitstraling op de open ruimte en uitloopmogelijkheden voor de bewoners 

zijn beperkt. Door de aanleg van ‘rafelranden’ met daarin bijvoorbeeld 

boomgaarden, boomweiden, waterpartijen, volkstuinen, stadsboerderijen 

en nieuwe landgoederen kan de overgang verzacht worden en een veel 

aantrekkelijker uitloopgebied worden gemaakt. Juist in de randzones zou 

verbrede landbouw en aanleg van boerenlandpaden gestimuleerd moeten 

worden. Door de bebouwingsrand te laten inspringen of uitstulpen, 

afhankelijk van landschappelijke gegevens, zoals kreken, dijken, wielen en 

andere historische patronen, wordt het dorpse karakter versterkt. Want 

juist de verweving tussen bebouwing en agrarisch gebied is kenmerkend 

voor dorpen. 

Inrichtingsprincipe Rafelrand uit de structuurvisie 

Hoeksche Waard

Inrichtingsprincipe bij herontwikkeling van de locatie
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Dijkontwikkeling: Op de kaart ‘landschappelijke hoofdstructuur’ zijn 

dijkzones aangegeven waar verbreding van de landbouw en de aanleg van 

nieuwe landgoederen wordt gestimuleerd. Deze dijkzones worden groene 

linten in het landschap, die de aangrenzende open ruimten op een fraaie 

manier omzomen. Er is ruimte voor nieuwe recreatieve functies en -op 

beperkte schaal- landelijke woningen, mits goed ingepast en voorzien van 

landschappelijke beplanting. Nieuwe bebouwing blijft in principe beperkt 

tot een zone van 100 m langs de dijk. Beplantingen en recreatieve voor-

zieningen zonder bebouwing zijn mogelijk in een zone van 300 m langs de 

dijk. Het typerende verschil tussen de ‘polderzijde’ en de ‘zeezijde’ van de 

dijk kan worden versterkt door een daarop afgestemde inrichtingsstrate-

gie, met bijvoorbeeld een natte dijkvoet aan de zeezijde. In alle gevallen is 

maatwerk nodig in de vorm van nader uit te werken beeldkwaliteitsplan-

nen.

Inrichtingsprincipe Dijkontwikkeling uit de structuurvisie 

Hoeksche Waard
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of onvoldoende mogelijk is, kunnen ze ook elders binnen de gemeente 

(bovenplans) worden gerealiseerd. Net als bij de voormalige ‘ruimtie voor 

ruimte’-regeling kunnen gemeenten ervoor kiezen om in plaats daarvan 

een (gedeeltelijke) fi nanciële compensatie te verlangen, mits kan worden 

aangetoond dat de ruimtelijke kwaliteit door middel van maatregelen 

in natura onvoldoende (of niet tijdig) kan worden gecompenseerd. In 

dat geval kan compensatie plaatsvinden door middel van storting van 

een bedrag in een (inter)gemeentelijk kwaliteitsfonds mits aannemelijk 

is dat met de storting de uitvoering van de compenserende ruimtelijke 

kwaliteitsmaatregelen afdoende is verzekerd. De provincie zal een nadere 

regeling voor deze fondsen vaststellen. De huidige fondsregeling in het 

kader van ‘ruimte voor ruimte’ is daarbij uitgangspunt.

Bij aanvullende ruimtelijke maatregelen gaat het onder andere om de 

maatregelen uit de bestaande regelingen ‘ruimte voor ruimte’ en ‘nieuwe 

landgoederen’. Op basis van deze voormalige regelingen kon in ruil voor 

de sloop van 1.000 m² bebouwing of 5.000 m² kassen een woning buiten 

BSD worden gebouwd. Bij de beoordeling van de aanvullende ruimtelijke 

(kwaliteits-)maatregelen hanteert de provincie vooralsnog deze opper-

vlaktes als uitgangspunt. Ditzelfde geldt voor de hoogwaardige inpas-

singsmaatregelen die kunnen worden gezien als een vorm van ‘rood voor 

groen’ of de specifi eke invulling daarvan met de voormalige regeling 

‘nieuwe landgoederen’.

De Verordening ruimte Zuid-Holland is vastgesteld in samenhang met de 

Visie ruimte en mobiliteit en het Programma ruimte. De verordening is 

vastgesteld met het oogmerk van juridische doorwerking van een deel van 

het ruimtelijk beleid en bevat daarom regels voor bestemmingsplannen en 

daarmee gelijkgestelde ruimtelijke plannen.

Uitgangspunt beleid nieuwe ontwikkelingen

Om te kunnen bepalen of een ruimtelijke ontwikkeling passend is, is vooral 

de ruimtelijke impact van belang. In dit licht wordt onderscheid gemaakt 

in drie soorten ontwikkeling:

1.  Inpassing. Dit betreft een gebied-

seigen ontwikkeling, die past bij de 

schaal en de maat van de bestaande 

kenmerken van een gebied. Een voor-

beeld hiervan is de uitbreiding van een 

agrarisch bedrijf in het buitengebied 

of een woning in een lint. Bij inpassing 

veranderen bestaande structuren en kwaliteiten niet tot nauwelijks en 

wordt voldaan aan de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart. 

2.  Aanpassing. Dit betreft een gebieds-

vreemde ontwikkeling van relatief 

beperkte omvang, of een (gebiedseigen 

dan wel gebiedsvreemde) ontwikkeling 

die niet past bij de schaal en maat van 

het landschap. Een voorbeeld is een 

beperkt aantal nieuwe woningen in 

het buitengebied of een nieuw landgoed. Omdat in deze gevallen niet 

aan (alle) richtpunten van de kwaliteitskaart kan worden voldaan, zijn 

ontwerpoptimalisatie, inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimte-

lijke maatregelen nodig om de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te 

verbeteren. 

3.  Transformatie. Bij transformatie 

gaat het om een verandering van een 

gebied van dusdanige aard en omvang 

dat er een nieuw landschap ontstaat. 

Gelet op de wezenlijke verandering van 

het gebied is het reëel om aan te ne-

men dat niet aan alle richtpunten van 

de kwaliteitskaart kan worden voldaan, 

maar dat door middel van een nieuw 

integraal ontwerp er een nieuwe ruimtelijke kwaliteit ontstaat die nog 

niet is ondervangen in de richtpunten. Het ontwerp kan gepaard gaan 

met inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatregelen 

in de omgeving. Gelet op de omvang van de ontwikkeling kunnen 

dergelijke maatregelen – eenvoudiger dan bij aanpassing – onderdeel 

uitmaken van hetzelfde plan. 

Ruimtelijke kwaliteit

Gelet op het uitgangspunt dat de ruimtelijke kwaliteit als gevolg van 

ontwikkeling per saldo niet afneemt, dient de toetsing aan ruimtelijke 

kwaliteit een integraal onderdeel te vormen van de planvorming en afwe-

ging. Voor ruimtelijke ontwikkelingen die niet passen bij de aard en/of de 

schaal van het gebied zijn ontweroptimalisaties, inpassingsmaatregelen of 

aanvullende ruimtelijke maatregelen nodig om de ruimtelijke kwaliteit te 

behouden of te verbeteren.Het gaat dan om:

•  Duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- 

en/of sierteelt;

•  Wegnemen van verharding;

•  Toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen

•  Andere maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteit verbetert.

Gemeenten zullen in de toelichting op het bestemmingsplan moeten 

motiveren welke maatregelen concreet worden getroffen en welk effect 

deze maatregelen (zullen) hebben op de ruimtelijke kwaliteit. Deze ruim-

telijke maatregelen dienen in beginsel zoveel mogelijk binnen het gebied 

zelf (binnenplans) te worden getroffen. Pas als aangetoond is dat dat niet 

Verordening ruimte 2014
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Ambities ter plaatse van de locatie 

Het gebiedsprofi el is een regionale uitwerking van de provinciale kwali-

teitskaart uit de Visie Ruimte en Mobiliteit. Een gebiedsprofi el beschrijft en 

visualiseert kenmerkende ruimtelijke elementen die van bovenregionaal 

belang zijn. Voorbeelden van kenmerkende ruimtelijke elementen zijn: de 

verkavelings- en waterstructuur, linten, laanbeplantingen, herkenbare dijken 

en openheid. De gebiedsprofi elen geven een overzicht van de landschap-

pelijke waarden, waarmee bij ruimtelijke ingrepen rekening moet worden 

gehouden. Maar ze beschrijven ook ambities die richting geven aan de 

ontwikkeling van de kenmerken. 

Op basis van de trends en de Regionale Structuurvisie Hoeksche Waard is 

een vertaling gemaakt naar hoofdambities voor het gebiedsprofi el.

Hoofdambities voor de Hoeksche Waard

De belangrijkste ambities waar het gebiedsprofi el zich op richt zijn:

• Het herkenbaar houden en versterken van de structuur van dijken en 

kreken.

• Het veiligstellen van de openheid van de polders.

• Inzet op een zonering die zich richt op een dynamisch landschap in het 

noorden en een rustige en op natuur en recreatie gericht zuidelijk deel 

van de Hoeksche Waard.

• Het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige dorpsranden.

• Het veiligstellen en waar mogelijk versterken van de verbindingen tus-

sen dorp en landschap.

• De verdere ontwikkeling van buitendijkse natuur, inclusief het eiland 

Tiengemeten.

Het gebiedsprofi el is uitwerkt in een aantal kaarten / thema’s. de volgende 

zijn voor de locatie en ontwikkeling van belang. 

Herkenbaar open zeekleipolderlandschap

Het polderpatroon, het reliëf van dijken en kreken en de openheid zijn be-

noemd als de drie kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Hoeksche 

Waard. Behoud en versterking van deze kwaliteiten is het uitgangspunt.

De regio heeft de ambitie om de dijken uit te bouwen tot groene zones 

in het landschap, met extra ruimte voor recreatieve functies, verbrede 

landbouw, landelijk wonen (op beperkte schaal) en langzaam verkeer.

Noordelijke en oostelijke aanwaspolder

Monumentale dijk

Uitsnede kaartbeeld herkenbaar open zeekleipolderland-

schap uit het gebiedsprofi el Hoeksche Waard

Ambities uit de kwaliteitskaart Herkenbaar open zeepolderlandschap:

• Versterken van het specifi eke karakter van de Hoeksche Waard ten 

opzichte van de overige eilanden in de delta.

• Herkenbaar houden van het patroon van (ronde) opwas- en (langge-

rekte) aanwaspolders door behouden en versterken van de (beplante) 

dijk als herkenbare landschappelijke structuurdrager in contrast met 

de grootschalige, open polder.

• Ontwikkelingen dragen bij aan het contrast tussen de regelmatige 

patronen in de polder en de (verkaveling rond) de kronkelige kreken.

• Dorpen liggen als compacte kernen aan de rand van een polder

• Versterken van de kreek als herkenbare landschappelijke structuurdra-

ger van het zeekleilandschap.

• Versterken van het contrast tussen de binnendijkse akkerbouwpolders 

en buitendijkse natuur.

• Havenkanalen versterken de ruimtelijke en recreatieve relatie tussen 

dorp en open water.

• Naast de ambities voor de zeekleipolders als geheel geldt voor de 

veenpolder dat ontwikkelingen rekening houden met het herkenbaar 

houden van het kleinschalige dijkenpatroon en de relatief onregelma-

tige verkaveling. Veenrestanten bepalen het beeld.

Ambities voor noordelijke en oostelijke aanwaspolder

• In de meer verstedelijkte polders aan de noordrand, waar de openheid 

onder druk staat, wordt ingezet op integrale gebiedsontwikkeling, 

waarbij stedelijke ontwikkelingen worden gecombineerd met investe-

ringen in het landschap. Er wordt hierbij gestreefd naar behoud van de 

nog resterende openheid van de polders, door stedelijke ontwikkelin-

gen waar mogelijk te concentreren en lange zichtlijnen te behouden.

• In het minder verstedelijkte deel van de polders wordt ingezet op be-

houd en waar mogelijk versterking van de openheid. Voorkom versnip-

pering van de ruimte door bebouwing en beplanting waar mogelijk te 

koppelen aan de dijklinten en de erven of in te zetten voor de afronding 

van de compacte dorpskernen. Hier is ruimte voor ontwikkeling van de 

landbouw (schaal vergroting en/of specialisatie) als belangrijke drager 

van het open polderlandschap.

Gebiedsprofi el Hoeksche Waard
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Ambities voor de monumentale dijk:

• Behoud en versterking van het monumentale dijkbeeld als stevig groen 

lint in het open polderlandschap met doorgaande meerrijige laanbe-

planting met kroonsluiting over de weg (veelal essen).

• Er is beperkt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen lang de dijk als reke-

ning wordt gehouden met de ruimtelijke karakteristieken. Dit betekent 

dat de huidige korrelgrootte, de positie van bebouwing binnen het 

dijkprofi el, en de afwisseling langs de dijk met doorzichten richting 

het achterliggende open polderlandschap richtinggevend zijn (zie ook 

Linten blijven linten).

• Ontwikkelingen hebben geen grote verkeersaantrekkende werking en 

de verkeersfunctie voegt zich naar de maat en schaal van het dijklint.

Aandachtspunt bij de herontwikkeling van de locatie

• Nieuwe ontwikkelingen langs de dijk moeten passen binnen de ruimte-

lijke karakteristieken.

Kwaliteit in dorpsgebied

De Hoeksche Waard ligt ingeklemd tussen de stedelijke gebieden van de 

Rotterdamse Regio en de Drechtsteden. Door de beperkte verstedelijking 

is het eiland een belangrijk uitloopgebied voor de aanliggende stedelijke 

gebieden én een aantrekkelijk woongebied. Hierbij wordt ingezet op het 

thema ‘dorpenland’.

Ambities uit de kwaliteitskaart Kwaliteit in dorpsgebied

• Elk dorp ontwikkelt zijn eigen identiteit en bouwt voort op haar 

karakteristieke structuur en ligging aan en in het landschap. Het dorp 

is onderdeel van het omringende landschap, doordat onderliggende 

Voorstraatdorp 

Uitsnede kaartbeeld kwaliteit in dorpsgebied uit het 

gebiedsprofi el Hoeksche Waard

patronen herkenbaar zijn in de structuur van het dorp.

• Waar mogelijk blijven karakteristieke en beschermde dorpsgezichten 

ervaarbaar vanuit het omringende landschap.

• Behoud en ontwikkeling van de havenkanalen als belangrijke cultuur-

historische en recreatieve elementen.

• Bij nieuwe ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de groen- en 

water structuur als onderdeel van het dorpsontwerp.

• Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen worden behouden door ze 

waar mogelijk een functie te geven die aansluit bij de behoeften van 

deze tijd.

• Ontwikkelingen in of in de nabijheid van het historisch centrum dragen 

bij aan het behoud en de versterking van vitale dorpscentra met een 

gevarieerd functioneel en ruimtelijk beeld. Het eigen karakter van het 

historisch centrum wordt opgezocht en versterkt.

Ambities voor voorstraatdorpen

• Er wordt uitgegaan van onderscheidende compacte dorpen met een 

dorps karakter. Elk dorp is uniek en uitbreidingen worden zoveel moge-

lijk binnen bestaand bebouwd gebied gerealiseerd. Dit mag echter niet 

ten koste gaan van de ‘lucht’ in het dorp.

• Inzetten op behoud en versterking van het historische centrum en het 

waterfront. Ontwikkelingen in het centrum bouwen voort op de waar-

devolle structuur van het dorp (haven, dijk en voorstraat) en houden 

rekening met de maat, schaal, beleefbaarheid en identiteit van het 

dorp. Inzetten op het behoud en de ontwikkeling van het havenkanaal 

als belangrijk cultuurhistorisch en recreatief element.

• De voorstraat en de haven, als deze aanwezig is, worden opgenomen in 

het recreatieve netwerk, waarbij het centrum fungeert als concentra-

tiepunt voor routes en attracties.

• Bij ontwikkelingen buiten het historische centrum worden waardevolle 

structuren ingezet als dragers van de stedenbouwkundige structuur. 

Waar mogelijk wordt de relatie met het omliggende landschap opge-

zocht door nieuwe (zicht)relaties.

Aandachtspunt bij de herontwikkeling van de locatie

• Het realiseren van nieuwe zichtrelaties met het omringende landschap
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Kwaliteit van de dorpsrand

De dorpsrand is de zone op de grens van bebouwd gebied en land schap. 

De relatie tussen dorp en landschap is afhankelijk van de karakteristieken 

van de dorpsrand en die van het aangrenzende landschap. Het is een 

hoogwaardig en geliefd woonmilieu; dorps wonen met vrij zicht op en 

direct contact met het buitengebied. Daarnaast heeft de dorpsrand door 

de aanwezigheid van routes en functies betekenis voor de dorpsbewoners.

Ambities uit de kwaliteitskaart Kwaliteit van de dorpsrand

Ontwikkelingen in de dorpsrand dragen bij aan het realiseren van een rand 

met overgangskwaliteit. Daarbij wordt in de provinciale kwaliteitskaart 

Rand verweven met landschap

Uitsnede kaartbeeld kwaliteit van de dorpsrand uit het 

gebiedsprofi el Hoeksche Waard

onderscheid ge maakt tussen de volgende overgangskwaliteiten: met 

contrast (front), contact en contract (overlap).

• Contrast: Dorpsranden met een scherpe grens tussen bebouwing en 

land, waarbij de bebouwing en land schap ‘met het gezicht naar elkaar’ 

zijn gekeerd. Dorp en buitengebied brengen hun eigen eigenschappen 

maximaal tot expressie. Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij 

landschappelijke grenzen zorgen voor een scherp contrast (bijvoorbeeld 

wanneer de dijk een dorp begrenst).

• Contact: Bebouwd gebied en landschap zijn verbonden door zichtbare 

en begaanbare doorlopende structuren, zoals paden, dijken, linten, 

groenstructuren of waterlopen. In andere situaties is het kavel patroon 

doorlopend. Dorp en landschap blijven beiden in hun eigen hoedanig-

heid herkenbaar en onderscheidend, maar worden in staat gesteld in 

elkaar door te dringen.

• Contract: Tussen bebouwd gebied en landschap is een geleidelijke 

overgang. Stedelijke en landelijke programma’s vloeien in elkaar over, 

het zijn gebieden met een hybride uitstraling en betekenis: 

recreatiegebieden, sportvelden, volkstuincomplexen, golfbanen, 

enzovoorts. Er wordt een geïntegreerde ontwikkeling ontworpen van 

woon-, werk- , productie- en vrijetijdslandschappen die zoveel mogelijk 

aansluiten bij de ruimtelijke kwaliteiten van het omringende landschap.

Ambities voor rand verweven met landschap

• Dorpen blijven herkenbaar.

• Er wordt ingezet op het contact tussen kleinschalige compacte dorpen 

en het weidse polderlandschap. Nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan 

een heldere landschappelijke afronding van het dorp.

• De dorpen hebben een groene rand naar het open polderlandschap. Dit 

kan zowel door private tuinen, als door openbaar groen of een beplante 

dorpsstraat. Deze afwisseling is belangrijk en draagt bij aan het infor-

mele en dorpse karakter.

• Landschappelijk waardevolle structuren, zoals dijken en kreken, worden 

ingepast in de dorpsrand en vormen belangrijke stad-landverbindingen.

• De toegankelijkheid van de dorpsrand verbeteren door fysieke en 

visuele relaties te handhaven dan wel te versterken.

Aandachtspunt bij de herontwikkeling van de locatie

• De ontwikkelingen moet bijdragen aan een heldere landschappelijke 

afronding van het dorp.

• De ontwikkeling dient een groene rand te hebben naar het open 

polderlandschap.
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Linten blijven linten

De Hoeksche Waard is ontstaan door het na elkaar bedijken van een 

reeks opwassen en aanwassen. De hoogste delen werden tegen de zee 

beschermd door de aanleg van dijken waarachter men ging wonen. De 

oorspronkelijke bebouwingspatronen zijn dus veelal ontstaan als compacte 

gehuchten en buurtschappen rondom de dijk. 

Een aantal dijklinten is in de loop van de tijd doorgegroeid tot een dijkdorp 

of voorstraatdorp. Bijna elk dorp kent een ingesloten dijk- of polderlint 

dat vanuit de historische dorpskern naar de polder loopt. Deze uitlopers 

hebben nog steeds een sterke relatie met het landschap. De situering van 

de bebouwing langs deze dijklinten varieert, maar overal overheerst het 

groene karakter door de laan- en erfbeplanting. De bebouwde dijklinten zijn 

onderdeel van het dijkenpatroon in de Hoeksche Waard.

Ambities uit de kwaliteitskaart

• Linten blijven linten als onderscheidende bebouwingsvorm in het 

gebied.

• Linten behouden hun lineaire karakter, waarbij de achterzijde van de 

bebouwing een direct contact met het landschap heeft en de voorzijde 

aan de openbare weg of waterloop grenst.

• Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de huidige korrel, profi el, transparantie 

en respect voor historische gaafheid van een lint richtinggevend.

• Bij grootschalige ontwikkelingen blijft het lint herkenbaar als bebou-

wings vorm. Dit betekent dat er op gepaste afstand van het lint ge-

bouwd wordt, waarbij het landschap, het lint en de nieuwe ontwikkeling 

bepalend zijn voor deze afstand. Het lint behoud zijn eigen gezicht

Ingesloten dijklint

Veel dijklinten zijn doorgegroeid tot dijkdorpen. Bij deze ingesloten dijklin-

ten zijn de doorzichten naar het landschap verdwenen, de aanliggende pol-

der is immers bebouwd. Door de ligging in het dorp is de bebouwing van de 

dijk vaak intensiever. De achterkanten vormen een informele, soms romme-

lige overgang naar de aanliggende buurten, groengebieden of landschap. Zij 

zijn echter belangrijke verbindingen vanuit het dorp naar het buitengebied. 

Ook de ingesloten dijklinten zijn afwisselend beplant en onbeplant.

Ambities ingesloten dijklinten

• Bij ingesloten dijklinten wordt ingezet op behoud en verbetering van de 

(recreatieve) route tussen het dorp en de polder.

• Bij ingesloten dijklinten is weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 

door de dichtheid van het lint, tenzij bebouwing vervangen wordt. Hier 

vraagt de inpassing extra aandacht.

• De ruimte tussen lint en aangrenzende buurten open en groen van 

karakter houden.

Ingesloten dijklint

Uitsnede kaartbeeld linten blijven linten uit het gebieds-

profi el Hoeksche Waard

Aandachtspunt bij de herontwikkeling van de locatie

• Verdichting van het dijklint is niet gewenst, vervanging van bebouwing 

is wel een optie.
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Werkgebieden met karakter

Verspreide glastuinbouw

Verspreid over het eiland liggen meerdere glastuinbouwbedrijven. Deze 

zijn weliswaar kleinschalig, maar ze zijn wel van invloed op de beleving 

van het landschap. Een aantal van deze kassen ligt op kwetsbare locaties 

in een open polderlandschap en daarom wordt er gestreefd naar de sane-

ring van verspreid glas. Om toch voldoende toekomstperspectief te bieden 

voor bedrijven die willen groeien, wordt overwogen om op een zorgvuldig 

afgewogen concentratielocatie nieuwe glastuinbouw mogelijk te maken. 

Een goede landschappelijke inpassing is bij alle vormen van glastuinbouw 

een vereiste.

Verspreide glastuinbouw

Uitsnede kaartbeeld Werkgebieden met karakter uit het 

gebiedsprofi el Hoeksche Waard

Ambities verspreide glastuinbouw

• Gestreefd wordt naar de sanering van verspreid glas.

• De verspreide kassen worden zoveel mogelijk geclusterd in één of twee 

glastuinbouwgebieden. Deze glastuinbouwgebieden hebben een groot-

schalig, geconcentreerd en modern uiterlijk en gaan zoveel mogelijk uit 

van meervoudig ruimtegebruik en collectieve voorzieningen.

• Bij de toepassing van de glas-voor-glas regeling voor bestaand glas 

moet aandacht gegeven worden aan de landschappelijke inpassing en 

aansluiting op de omgeving.

• 

Aandachtspunt bij de herontwikkeling van de locatie

• Er wordt gestreefd naar sanering van verspreid glas.
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Identiteitsdragers

De identiteitsdragers zijn bijzondere landschapselementen met cultuurhis-

torische waarde die zeer kenmerkend zijn voor de Hoeksche Waard en een 

verhaal vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het eiland. Het zijn 

markante objecten in het landschap die vaak als oriëntatiepunt fungeren 

en recreatieve betekenis hebben. De historische dorpskernen, historische 

oriëntatiepunten zoals kerken, watertorens en windmolens, historische 

landgoederen, veerstoepen, eendenkooien, militaire relicten en de cultuur-

historisch waardevolle dijken worden tot de identiteitsdragers gerekend.

Monumentale dijk

Uitsnede kaartbeeld Identiteitsdragers uit het gebieds-

profi el Hoeksche Waard

Ambities uit de kwaliteitskaart Identiteitsdragers

• Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud van de uitzonderlijke kwa-

liteit van de identiteitsdrager, het leesbaar houden van het verhaal dat 

deze oriëntatiepunten in tijd en ruimte vertellen.

• In stand houden en versterken van de beleefbaarheid van de identi-

teitsdragers met aandacht voor bereikbaarheid en toegankelijkheid van 

de gebieden.

Aandachtspunt bij de herontwikkeling van de locatie

• De karakteristieken van de dijk behouden.
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De kernkwaliteiten van de Hoeksche Waard zijn de openheid en het bij-

zondere patroon van polders, dijken en kreken. Bij nieuwe ontwikkelingen 

moet er zorgvuldig gekeken worden naar de landschappelijke inpassing 

ervan.

De ontwikkeling betreft een beperkt aantal nieuwe woningen, deels in 

het buitengebied. Dit is te zien als een gebiedsvreemde ontwikkeling van 

relatief beperkte omvang en is te typeren als ‘Aanpassen’. Omdat niet aan 

(alle) richtpunten van de kwaliteitskaart kan worden voldaan, zijn ontwer-

poptimalisatie, inpassingsmaatregelen of aanvullende ruimtelijke maatre-

gelen nodig om de ruimtelijke kwaliteit te behouden of te verbeteren. 

De ontwikkeling gaat uit van sanering van alle (leegstaande) bedrijfsbe-

bouwing en kassen. Dit draagt bij aan de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit en aan de ambitie van de provincie om verspreid glas te saneren. 

Het toevoegen van kernmerkende landschapselementen in het steden-

bouwkundig ontwerp voor de locatie draagt ook bij aan de ruimtelijke 

kwaliteit. 

De locatie aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ in Klaaswaal ligt in een beslo-

ten deel van de Hoeksche Waard. De herontwikkeling van de locatie met 

woningen tast ook geen openheid van de polder aan.

Het dijkenpatroon in de Hoeksche Waard is bijzonder waardevol. De Oud-

Cromstrijensedijk WZ waar de locatie aan ligt wordt getypeerd als een 

ingesloten dijklint. Bij ingesloten dijklinten zijn de doorzichten naar het 

landschap verdwenen, de aanliggende polder is bebouwd.

Bij ingesloten dijklinten is weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in 

het dijklint door de dichtheid van het lint, tenzij bebouwing vervangen 

wordt.

In het dijklint gaat de ontwikkeling uit van het vervangen van een woning. 

In het achterliggende gebied, daar waar nu de kassen en bijbehorende 

bassins staan wordt uitgegaan van de ontwikkeling van nieuwe woningen. 

Dit past bij de karakteristiek van ingesloten dijklinten waar de aangren-

zende polder bebouwd is en er geen doorzichten naar het landschap zijn.

De locatie ligt in de rand van het bebouwd gebied van Klaaswaal. De 

kassen en de woningen aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ liggen binnen 

de rode contour / bebouwde ruimte. Het overige deel van de locatie ligt 

buiten de rode contour / bebouwde ruimte. Voor de sanering en heront-

wikkeling worden vanuit het beleid enkele aandachtspunten gegeven. De 

herontwikkeling zal moeten bijdragen aan het verweven van het land-

schap met de dorpsrand. Het dorp kan door de herontwikkeling op deze 

plek een heldere landschappelijke afronding kringen. De herontwikkleing 

zal moeten leiden tot een groene rand aan de polder.

Conclusie provinciaal beleid
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Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Landelijk gebied 2013 

(vastgesteld 04-07-2013). Voor het plangebied geldt de bestemming 

‘Agrarisch’. Tevens heeft het grootste deel van het plangebied de funcie-

aanduiding glastuinbouw.

Binnen de bestemming agrarisch zijn diverse grondgebonden agrarische 

bedrijven en bedrijfswoningen toegestaan.  Per bouwvlak is één bedrijfs-

woning toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding ‘glastuinbouw’ zijn 

zowel binnen als buiten het bouwvlak kassen toegestaan.

Volgens het geldende bestemmingsplan is het mogelijk om de huidige 

kassen uit te breiden. De uitbreidingsruimte is circa 8.850 m2, ten noorden 

van de huidige kassen. In totaal is circa 2 ha. aan kassen toegestaan. 

De voorgestelde sanering van kassen en de bedrijfswoning en de bouw 

van woningen op de locatie past niet binnen het bestemmingsplan. Om 

deze ontwikkeling mogelijk te maken is medewerking van de gemeente 

nodig. 

Bestemmingsplan Landelijk gebied 2013
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Zicht vanuit het land-

schap op de locatie 

met huidige kassen

Zicht vanuit het landschap 

op de locatie indien kassen 

worden uitgebreid volgens 

bestemmingsplan
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In de welstandsnota zijn beeldkwaliteitscriteria opgenomen voor bouw-

plannen. Aan de hand van deze welstandscriteria kan worden beoordeeld 

of een bouwplan passend is in zijn omgeving. 

De locatie aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ is in de welstandsnota inge-

deeld in het gebied Dijklinten in het poldergebied. Hieronder de tekst uit 

de welstandsnota.

Dijklinten in het poldergebied

Algemene beschrijving

Verspreid in het landschap komen langgerekte bebouwingslinten voor die 

met name georiënteerd zijn op de dijken die het landschap kenmerken. 

Deze linten hebben op sommige plaatsen een duidelijke relatie met het 

achterliggende landschap door middel van doorzichten tussen de bebou-

wingselementen. Deze verwevenheid met het landschap en diversiteit in 

de bebouwingmassa, oriëntatie en kaprichting vormen de belangrijkste 

karakteristieken van de dijklinten. Ook de relatie tussen de dijk en de 

bebouwing is belangrijk. De achterzijde van de dijkbebouwing grenst aan 

het open polderlandschap. Individuele invullingen aan de erfafscheiding 

en bijgebouwen aan deze zijde geven samen met de ongelijke kaveldieptes 

een versnipperd beeld. 

In de openbare ruimte zijn de monumentale bomenrijen beeldbepalend. 

Deze laanbeplanting komt in de gehele Hoeksche Waard voor en geven de 

ontstaansgeschiedenis en structuur van het eiland weer. 

De mate aan openheid van de lintbebouwing is de basis voor de verdere 

indeling van de linten. (De locatie aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ is 

ingedeeld bij de halfopen dijklinten)

Gebiedsbeschrijving halfopen dijklinten

Bij deze dijklinten is de afwisseling in dichtheid van de bebouwing ken-

merkend. Vaak komen er tegen elkaar gebouwde clusters van woningen 

voor op grote onderlinge afstand van elkaar. De bebouwing staat wisse-

lend aan beide zijden van de dijk of overwegend aan één zijde. In de laat-

ste situatie bevindt zich in de meeste gevallen aan de andere zijde van 

de weg een bomenrij. De dijkwoningen staan met de lange zijde langs de 

weg en bestaan uit één bouwlaag met kap, waarbij kleine verschillen zijn 

in goothoogte. Soms is van een woning die beneden tegen de dijk staat 

zelfs alleen het dakvlak zichtbaar. Door deze positionering ontstaat een 

horizontale gevelgeleding. Detaillering en kleurgebruik is gevarieerd. Met 

name bij de oude dijkwoningen zijn decoraties aanwezig boven deuren 

en ramen en is er gebruik gemaakt van verschillende kleuren bakstenen. 

Schuren zijn overwegend opgebouwd uit donkerbruin houtwerk met 

dakbedekking van riet of dakpannen. 

Beneden aan de dijk bevinden zich de grote erven waarop monumentale 

boerderijen staan met grote schuren of nieuwbouw in de vorm van villa’s 

met diverse bijgebouwen of agrarische bedrijfsbebouwing. De bouwmassa 

varieert, evenals het kleur- en materiaalgebruik. Ook zijn diverse bedrijfs-

complexen zonder agrarische functie onder aan de dijk gesitueerd. Deze 

liggen vaak verder van de dijk en vormen solitaire bebouwingsmassa’s.

Halfopen dijklinten in Cromstrijen bevinden zich langs de Oud-Cromstrijen-

sedijk, Bommelskousedijk en de Schenkeldijk. 

Waardebepaling, gewenste ontwikkeling en beleid

• De dijklinten in het polderlandschap hebben middels doorzichten tus-

sen bebouwingselementen een duidelijke relatie met het landschap. 

De dijkwoningen kennen een grote mate van diversiteit die behou-

den dient te blijven. Daarnaast dient bij (vervangende) nieuwbouw 

aangesloten te worden op de positionering onder aan of op de dijk. 

De uiterlijke verschijningsvorm van de veelal traditionele bebouwing 

onder aan de dijk dient behouden te blijven. De in het zicht zijnde 

dakvlakken spelen een beeldbepalende rol in de beeldvorming vanaf 

de dijk. Extra aandacht dient uit te gaan naar eventuele toevoegingen 

aan dit dakvlak.

• Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de mate van open-

heid/geslotenheid van het betreffende dijklint die bepaald word door 

de bebouwingsritmiek. Aantasting van deze ritmiek dient voorkomen 

te worden.

• Aandachtspunt is de overgang van de achterzijde van de percelen naar 

het open landschap. Dit geldt niet alleen voor de erfafscheiding maar 

ook voor aan- en uitbouwen aan de achterzijde die zichtbaar zijn vanuit 

het open landschap. Verstoring van de gevelkarakteristieken dient 

Welstandsnota gemeente Cromstrijen

voorkomen te worden.

• Schuren die zichtbaar zijn vanaf de weg dienen ingepast te worden en 

aansluiting te vinden bij het lint door gebruik van erfbeplanting. 

• De aanwezige bomenrijen in het dijklintprofi el dienen behouden en 

versterkt te worden.

Welstandsniveau

De dijklinten in het poldergebied behoren tot bijzondere welstandsgebie-

den.

Aandachtspunten voor welstandstoezicht

• Cultuurhistorische en landschappelijke herkenbaarheden

• Ontsluiting en oriëntatie van het gebouw 

• Positionering in relatie met omliggende landschap

• Ensemble van bebouwing en erf

• Beslotenheid/openheid

• Zichtlijnen

• Zichtbaarheid van het bouwwerk vanaf de hoofdstructuren

• Bouwstijl/architectuur
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Welstandscriteria

Onderstaande criteria vloeien voort uit de bestaande aanwezige karak-

teristieken en het gewenste beeld. De welstandscriteria dienen altijd in 

samenhang met de hiervoor behandelde beschrijving, waardebepaling en 

beleidsrichting van het gebied gehanteerd te worden.

Uitgangspunt:

Samenhang door behoud van het bebouwingsbeeld van de historische 

dijklinten. Kenmerken als gevolg van de inpolderingsgeschiedenis van de 

Hoeksche Waard dienen zichtbaar te blijven. Hierbij kan gedacht worden 

aan de plaatsing op of onder aan de dijk.

Plaatsing (bestemmingsplan is bepalend)

• Afhankelijk van het type dijklint dient het bestaande geschakelde 

danwel vrijstaande bebouwingslint behouden te blijven.

• Onderlinge samenhang door plaatsing in de rooilijn met zeer kleine dif-

ferentiaties door individuele vormgeving. 

• De gewenste onderlinge afstand varieert per type dijklint, waarbij deze 

varieert van gesloten tot open en wisselend. 

• Behouden van de bouwrichting overwegend langs de weg.

• Nastreven van samenhang in hoofdvorm.

• Plaatsing van bijgebouwen in de rooilijn of achter het hoofdgebouw, 

waarbij de beeldvorming vanuit de polder niet negatief beïnvloed 

wordt. 

Massa en vorm (bestemmingsplan is bepalend)

• Behouden van de eenvoudige opbouw van de hoofdmassa in één 

bouwlaag met kap.

• Aansluiten op de bestaande kapvorm en -richting, bestaande uit een 

zadeldak met nokrichting langs de weg. 

• Bijzondere aandacht voor het vaak goed zichtbare dakvlak en daarmee 

voor de plaatsing van dakkapellen. 

• Behoud van het smalle profi el van de ruimte door plaatsing van de 

woningen tegen het trottoir zonder voortuin.

• Bijgebouwen in de rooilijn dienen in vorm aan te sluiten bij de hoofd-

massa. 

Gevelkarakteristiek

• Behoud van samenhang in het historische gevelbeeld van de dijkbe-

bouwing met een dorpse uitstraling.

• Behoud van oriëntatie van de voorgevel gericht op de dijk. 

• Aansluiten bij de horizontale geleding van de gevel door de langsrich-

ting van de kap en de opbouw bestaande uit één bouwlaag met kap. 

• Respecteren van de individuele gevelindeling met regelmatig terugke-

rende vormen. 

• Samenhang in het gevelbeeld door toepassing van vlakke gevels.

• Bijzondere aandacht voor de gevels van monumentale boerderijen 

langs de dijken. 

Detaillering, kleur en materiaal

• Behoud van de oorspronkelijk gehandhaafde gevels van de karakteris-

tieke dijkbebouwing. 

• Aansluiten op bestaand materiaal- en kleurgebruik door toepassing van 

steenachtige materialen in aardetinten en dakpannen als dakbedek-

king. 

• Toepassing van wit pleisterwerk is mogelijk indien dit past in de 

omgeving. 

• Aandacht voor kleinschalige detailleringen en ornamenten in het gevel-

beeld passend in het algemene beeld van de dijkbebouwing. 

• Bijzondere aandacht voor de detaillering bij monumentale boerderijen. 

Aandachtspunt bij de herontwikkeling van de locatie

• Deze criteria hebben betrekking op de bouwen direct in het dijklint. 

• Nieuwbouw en verbouw in het dijklint zal moeten passen binnen de 

criteria.
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De locatie

De locatie ligt ten westen van Klaaswaal. De Oud-Cromstrijensedijk WZ 

is een historische dijk en heeft een asymmetrisch profi el De bebouwing 

aan de zuidzijde staat op de dijk en de bebouwing aan de noordzijde, dit 

is de zijde waar ook de locatie ligt, ligt aan de voet van de dijk. De kassen 

liggen vervolgens achter deze bebouwing. 

Doordat de bebouwing en de kassen aan de voet van de dijk liggen is er 

vanaf dijkniveau over de bebouwing heen slechts een glimp op te vangen 

van de achterliggende open polder. 

De dijk vormt door de hoeveelheid bebouwing en erfbeplanting een vrij 

gesloten rand. Door de openheid van de polder liggen de kassen vanuit de 

polder duidelijk in het zicht. Ze vormen een harde overgang met het open 

landschap. 

3  Ruimtelijke verkenning van de locatie

De woningen en de achterliggende kassen gezien vanaf 

de dijk

De kassen gezien vanaf de polder
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Omgeving

De locatie ligt in een deel van de polder waar op verschillende plekken 

erven met gebouwen en opgaande beplanting vanaf de dijk ver de polder 

insteken. Ook zijn er in de omgeving enkele percelen in gebruik als produc-

tieboomgaard. Hier staan kleine bomen, vaak omzoomd door een (hoge) 

Elzenhaag.

Vanaf de dijk zijn er hierdoor geen lange zichtlijnen over de polder. 

De direct naast de locatie gelegen begraafplaats wordt omzoomd door 

een hoge rij bomen is bepalend voor het besloten karakter van dit stukje 

polder. 

Ruimtelijk perspectief

Openheid is een belangrijke kwaliteit in de Hoeksche Waard. In de struc-

tuurvisie Hoeksche Waard is de locatie echter aangeduid als besloten land-

schap. De inventarisatie van de directe omgeving van de locatie laat zien 

dat de locatie inderdaad in een besloten deel van de polder ligt. Met name 

de naastgelegen begraafplaats die ver de polder insteekt en de produc-

tieboomgaarden ten noorden van het plangebied, maakt dat de gehele 

locatie herontwikkeld kan worden zonder dat de karakteristieke openheid 

aangetast wordt. 

De sanering van dit kassencomplex biedt wel mogelijkheden voor het ver-

zachten, vergroenen en verfraaien van de rand van de polder. Het kassen-

complex is een harde rand. Met de sanering van de kassen en de herontwik-

keling met enkele woningen op ruime kavels ontstaat ter plaatse een veel 

geleidelijker overgang tussen polder en dijk. 

De woningen aan de Oud-Cromstrijensedijk WZ zijn ingepast in de 

bebouwingsstructuur langs de dijk. De oostelijke woning, nummer 41a, 

wordt gesaneerd. Binnen de bebouwingsstructuur van de dijk is het goed 

voorstelbaar dat op dezelfde plek een nieuwe woning wordt gebouwd. Het 

vernieuwen en uitbreiden van deze woning is ook een mogelijkheid die ook 

goed binnen de bebouwingsstructuur van de dijk past. 

Inventarisatie  randen van de polder en openheid

Open polder

Harde rand (bebouwing, kassen)

Groene rand (opgaande beplanting)

Geleidelijke overgang (mix van open en gesloten rand) 

Opgaande beplanting (productieboomgaard)

de locatie

openheid van 

de polder
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Voor de locatie is een schetsverkaveling gemaakt, met 5 woningen in 

plaats van de kassen en het achterliggende land, tot en met de waterbas-

sins. De woningen liggen gegroepeerd rond een gemeenschappelijk groen 

hof en worden ontsloten door een bomenlaan vanaf de dijk. 

Entree

De locatie kan alleen vanaf de Oud-Cromstrijensedijk WZ ontsloten wor-

den. Hiervoor is een ontsluitende weg nodig van de dijk naar het achter-

liggende terrein. De beste locatie voor deze weg is tussen de woningen 

41a en 41b. Hier ligt in de huidige situatie de toegangsweg tot de kassen. 

Deze toegangsweg wordt in de nieuwe situatie doorgetrokken naar het 

achterliggende terrein om daar de toekomstige woningen te ontsluiten. 

Deze weg zal daarvoor breder moeten worden dan de huidige weg naar 

de kassen. Deze verbreding zal gebeuren in westelijke richting, zodat de 

bestaande bomen aan de oostzijde (in de voortuin van woning nr. 41a) 

gehandhaafd kunnen blijven. De ontsluitende weg wordt vormgeven als 

een bomenlaan, die allure geeft aan de nieuw te ontwikkelen woningen.

Verkaveling

De bomenlaan komt uit bij een gemeenschappelijk groen hof, met daar 

omheen gegroepeerd 5 woningen. Het hof creëert een plek, een identiteit 

voor de woningen en zorgt voor extra (woon)kwaliteit. De opzet van de 5 

woningen refereert naar de principes van een buitenplaats. 

Eén van de woningen staat mooi in de zichtas van de laan. Deze woning is 

bijvoorkeur symmetrisch van opbouw en geeft de verkaveling allure. 

De andere 4 woningen staan aan het gemeenschappelijke hof en worden 

van daaruit ontsloten.

De verkaveling is zo opgezet dat 2 van de 5 woningen (inclusief de gehele 

bijbehorende kavels) binnen de bebouwde ruimte / rode contour liggen. 

De overige 3 woningen liggen buiten de bebouwde ruimte / rode contour  

maar zijn echter zo dicht mogelijk bij de grens geplaatst. De 3 woningen 

steken met hun achtertuinen de polder in. Hierdoor ontstaat een groene 

geleidelijke overgang naar de polder. 

Daarnaast is in de verkaveling uitgegaan van 2 woningen langs de dijk (één 

bestaande woning die behouden blijft en één woning ter vervanging van 

4  Schetsverkaveling

Woning nr. 41b blijft in huidige vorm gehandhaafd
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de huidige woning nr 41a), waarmee het huidige bebouwingsbeeld langs 

de dijk niet veranderd. Waar in de huidige situatie de kassen direct achter 

deze woningen liggen, krijgen de twee woningen in de nieuwe situatie een 

extra achtertuin van circa 20 meter.  

De getekende kavels zijn ruim en variëren in maat van circa 3500 m2 tot 

5000 m2. Voor het parkeren wordt dan ook uitgegaan van zoveel mogelijk 

parkeren op eigen erf. Daarnaast is er op het gemeenschappelijk hof 

ruimte om te parkeren, voor bezoekers. 

Voor de woningen achter het dijklint zal, in overleg met de gemeente/ 

welstandscommissie de welstandscriteria nader bepaald moeten worden. 

Woningen aan de dijk

De woning aan de dijk (huidige woning nr. 41a) blijft niet in de huidige 

vorm gehandhaafd. In de schetsverkaveling is uitgegaan van een (nieuwe) 

woning op dezelfde plek als de huidige woning. De woning staat op ruime 

afstand van de weg onderaan de dijk (circa 20 meter) en past daarmee in 

het bebouwingsbeeld langs de dijk, waar alle woningen op een dergelijke 

ruime afstand staan. De woning wordt voorzien van een extra achtertuin 

van circa 20 meter. In beeldkwaliteit zal deze woning aansluiten op de 

welstandscriteria uit de welstandsnota, gebied ‘Dijklinten in het Polderge-

bied’. 

De andere woning aan de dijk (nr. 41b) blijf in de huidige vorm gehand-

haafd. In plaats van de kassen direct achter de woning krijgt de woning 

ook een extra achtertuin van circa 20 meter.

Watergang

Om de locatie lopen watergangen. Deze watergangen dienen toegankelijk 

te zijn voor onderhoud. In de huidige situatie loopt er langs de weste-

lijke watergang een (onverhard) pad voor onderhoud aan de watergang 

tussen de locatie en de begraafplaats. Onderhoud van deze watergang 

dient vanaf de locatie plaats te vinden, aangezien dit vanaf de zijde van 

de begraafplaats niet mogelijk is. Het onderhoudspad is geen openbaar 

pad, er geldt hier recht van overpad. Het pad is circa 5 meter breed en is 

toegankelijk vanaf de weg onderaan de dijk. 

In de verkaveling is dit pad gehandhaafd. Het wordt mee uitgegeven met Rode contour / bebouwde ruimte ter plaatse van de 

locatie

Afmetingen van de kavels, bij benadering

de kavels, maar er geldt recht van overpad. Het pad kan ook gebruikt 

worden bij calamiteiten. Hiervoor is een doosteek gemaakt naar het hof. 

Het onderhoud van de overige watergangen zal worden gedaan vanuit 

aangrenzend terrein en niet vanuit de locatie zelf. 

Aan de noord- en oostkant van het plangebied zullen de watergangen 

voorzien worden van natuurvriendelijke oevers. 

binnen rode contour / 

bebouwde ruimte

buiten rode contour / 

bebouwde ruimte

20 m

70 m

125 m

120 m

70 m

64 m 50 m

40 m 40 m

50 m

95 m
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Landschapselementen

Langs het onderhoudspad van de watergang op de grens met de be-

graafplaats is een bomenrij opgenomen. Deze onttrekt de begraafplaats 

enigszins aan het zicht en markeert tegelijkertijd het vrij te houden onder-

houdspad.  Ook de toegangslaan is voorzien van bomenrijen. 

Uitgangspunt voor de soorten in de bomenrijen is dat er inheemse en 

streekeigen soorten worden gebruikt. In de Hoeksche Waard komen 

veel bomenrijen van essen voor. Maar ook boomsoorten als populieren, 

inlandse eik, esdoorn, beuk, plataan, iep en fruitbomen kunnen voor de 

bomenrij gebruikt worden. 

De noord- en de oostrand van het plangebied zijn deels transparant 

gehouden door het toepassen van een knotbomenrij langs de watergang.  

Hierdoor blijft het uitzicht vanuit de woningen op de polder behouden en 

krijgt de dorpsrand een zachte overgang. 

Referentiebeeld van transparante rand met knotbomen

Zicht vanuit het landschap op de locatie met huidige kassen

Zicht vanuit het landschap op de locatie indien de kassen worden gesloot en er woningen worden gebouwd



30

De herontwikkeling van de locatie aan Oud-Cromstrijensedijk WZ betreft 

het saneren van kassen en het ontwikkelen van 3 woningen (1 x vervangen 

of vernieuwen van een bestaande woning en 2 nieuwe woningen) binnen 

de rode contour / bebouwde ruimte en 3 woningen buiten de rode contour / 

bebouwde ruimte (ruimte voor ruimte regeling). 

De locatie ligt in de Hoeksche Waard. De kernkwaliteiten van de Hoeksche 

Waard zijn de openheid en het bijzondere patroon van polders, dijken en 

kreken. 

Het saneren van de kassen op de locatie Oud-Cromstrijensedijk WZ in 

Klaaswaal draagt bij aan de ambitie van de provincie om verspreid glas te 

saneren. De locatie ligt in een besloten deel van de polder en de heront-

wikkeling van de locatie met woningen tast daarom ook geen karakteris-

tieke openheid van de polder aan.

Het dijkenpatroon in de Hoeksche Waard is bijzonder waardevol. De ontwik-

keling op de locatie gaat uit van het vervangen van één woning aan het 

dijklint. Hierdoor wordt het bebouwingsbeeld van het dijklint niet aangetast. 

De locatie ligt in de rand van het bebouwd gebied van Klaaswaal. De 

herontwikkeling van de locatie maakt dat de ambitie om de dorpsrand te 

verweven met het landschap op die plek verwezenlijkt kan worden. 

De harde rand in de vorm van kassen wordt gesaneerd en met de nieuwe 

verkaveling wordt een nieuwe dorpsrand vormgegeven. Bij deze nieuwe 

verkaveling is tevens gezocht naar een goede woonkwaliteit en land-

schappelijke inpassing. Daarvoor is de bebouwing geconcentreerd rond het 

gemeenschappelijk groene hof en steken de (groene) tuinen achtertuinen 

de polder in. Hiermee is zowel een plek, een identiteit (woonkwaliteit) 

gemaakt als een geleidelijke groene overgang naar de polder. 

Het toepassen van voor de Hoeksche Waard kenmerkende landschapsele-

menten als een bomenrij en hagen van inheemse en streekeigen soorten 

draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit. De natuurvriendelijke oevers 

dragen bij aan de biodiversiteit.

5  Conclusie




