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VISIE OP RUIMTELIJKE ONTWIKKELING  
GEMEENTE LEERDAM 

 

Aanleiding 
 
“Leerdam, vestingstad op de grens van "Holland en Gelre", deel van het Groene Hart van de 
Randstad, maar ook van het Rivierenland, met vergelijkbare historische steden als Culemborg, 
Wijk bij Duurstede, Zaltbommel en Vianen. 
 
Leerdam, blauwgroene kwaliteiten aan de Linge, één van de mooiste rivieren van Nederland, 
een recreatieve belevenis van cultuur, natuur en landschap. Gelegen op de kruising van de 
Hollandsche Waterlinie en Linge, omgeven door fraai, open polderlandschap met karakteris-
tieke dorpen en bebouwingslinten en "de meeste kaas tussen de gaten". 
 
Leerdam, cultuurhistorisch waardevolle stad met stedelijke kwaliteiten en circa 20.000 
inwoners. Subregionaal verzorgingscentrum voor onderwijs, sociaal-maatschappelijke 
voorzieningen, detailhandel en werkgelegenheid. Glasstad met nationale en internationale 
bekendheid. 
 
Leerdam, gemeente met bijzondere kwaliteiten in stad en buitengebied. Kwaliteiten die zicht-
baar gemaakt en behouden moeten worden, kwaliteiten die benut moeten worden”. 
 
Met de bovengenoemde tekst begint de structuurvisie plus uit 2001. Het zichtbaar maken en 
benutten van de kwaliteiten van Leerdam is nog altijd een belangrijk doel van het ruimtelijk 
beleid van de gemeente Leerdam. Toch is het noodzakelijk dat de gemeente Leerdam beschikt 
over een nieuwe en actuele structuurvisie. De invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke 
ordening (nWro) per 1 juli 2008 is hiervoor de aanleiding. Er wordt nadrukkelijk niet gekozen 
voor een volledige nieuwe structuurvisie. Er is momenteel geen urgente aanleiding om voor de 
nieuwe structuurvisie de opgaven en ambities van de structuurvisie uit 2001 overboord te 
gooien. Integendeel, voor een belangrijk deel kan worden voortgeborduurd op de opgaven en 
ambities zoals die in het kader van de ontwikkeling van de structuurvisie plus in 2001 zijn 
verwoord. In het vooronderzoek naar de herziening ruimtelijke structuurvisie plus is 
geconstateerd dat het na  ruim tien jaar wel noodzakelijk is om de (beleids)programma’s van de 
diverse beleidsvelden en het uitvoeringsprogramma te actualiseren.  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de functie en strekking van de nieuwe structuurvisie. De 
effecten en huidige betekenis van de visie uit 2001 en de consequenties van de nieuwe 
wetgeving voor vorm en inhoud van de nieuwe visie worden in hoofdlijnen uiteengezet. 
Aansluitend zullen de opgave en ambities die in het kader van de structuurvisie plus 2001 zijn 
verwoord opnieuw voor het voetlicht worden gebracht. Ze zijn namelijk nog steeds van 
toepassing. Hetzelfde geldt voor de aanpak die destijds ten grondslag heeft gelegen aan de 
totstandkoming van de visie.  
 
 

Waarom een nieuwe structuurvisie?  
 
Op basis van de nieuwe Wro (1 juli 2008) zijn de verschillende overheden (Rijk, provincie, regio 
en gemeente) verplicht een structuurvisie op te stellen. De vraag dient zich aan in hoeverre de 
‘Structuurvisie Plus’ van de gemeente Leerdam aansluit op de uitgangspunten die de geest van 
de nieuwe Wro omschrijven, namelijk:  
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 Decentralisatie: ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ 

 Deregulering: ‘minder regels, minder administratieve lasten’  

 Uitvoeringsgerichtheid: ‘meer aandacht voor de uitvoering van (bestaand) beleid, dan voor 
het telkens opnieuw opstellen van beleid’. 

 
Voor gemeenten is in dit kader de uitvoeringsgerichtheid een belangrijk uitgangspunt. De 
structuurvisie biedt bijvoorbeeld een beleidsmatige grondslag voor het verhalen van kosten voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Ook voor bijdragen in ‘niet rendabele’ ruimtelijke ontwikkelingen en 
de verevening van bovenplanse kosten - verevening tussen positieve en negatieve 
grondexploitaties - vormt de structuurvisie het strategisch kader waarop de integrale 
beleidsmatige afweging plaatsvindt.  
 
De gemeente Leerdam heeft in 2001 de ‘Structuurvisie Plus’ vastgesteld. De subtitel van de 
structuurvisie, ‘kwaliteit aan de Linge’ geeft weer waar de gemeente naar toe wil. Samengevat 
was de boodschap in 2001, dat groei van Leerdam door realisatie van West-West, 
tegenwoordig Broekgraaf, noodzakelijk is om de gewenste kwaliteitsdoelstellingen op 
verschillende beleidsterreinen te realiseren. Vandaar de toevoeging van de ‘Plus’ in de titel. De 
beleidsdoelen beperken zich niet tot ruimtelijke ingrepen. Ruimtelijke investeringen zijn bedoeld 
als middel om Leerdam als stad in brede zin te versterken.  
 
Ondertussen zijn na de vaststelling van de Structuurvisie Plus in 2001 ruim tien jaar verstreken. 
In deze periode zijn de nodige plannen gerealiseerd (o.a. Kristallijn en Poort van West), 
beleidsnota’s (o.a. Woonvisie, nota Economie en Groenstructuurplan) vastgesteld, nieuwe 
plannen en visies in ontwikkeling gebracht (bijv. Wijkontwikkelingsplan Leerdam West) en is er 
nieuwe wet- en regelgeving op diverse beleidsterreinen verschenen (natuur, archeologie, Wro). 
Ook de veranderde rol van de gemeenteraad als gevolg van de dualisering heeft invloed op de 
functie van de gemeentelijke structuurvisie als kaderstellend document voor ruimtelijke 
ontwikkeling.  
 
De gemeente wil in principe tot 2020 de doelen en uitgangspunten uit de Structuurvisie Plus 
aanhouden als kader voor ruimtelijke beleidsvoering. De reden hiervoor is dat er op korte 
termijn onvoldoende aanleiding is om het ruimtelijk beleidskader in z’n geheel ter discussie te 
stellen. In 2015 wordt een ijkmoment ingebouwd door de gemeente om te beoordelen of dit 
realistisch is.  
Uit de startnotitie ‘herziening gemeentelijke Structuurvisie Plus’ kan worden opgemaakt dat de 
huidige Structuurvisie Plus voorlopig nog kan dienen als basis voor een nieuwe structuurvisie. 
Voorwaarde is dat de nieuwe structuurvisie aansluit bij de nieuwe wetgeving en dat waar nodig 
de huidige beleidsprogramma’s worden geactualiseerd.  
 
 

Ruimtelijke visie ‘Structuurvisie Plus 2001’ blijft uitgangspunt  
 
Deze actualisatie borduurt voort op het beleidsprogramma en ruimtelijk beeld zoals dat in het 
kader van de Structuurvisie Plus uit 2001 is vastgesteld. Dit betekent dat de uitgangspunten ten 
aanzien van het ruimtelijk structuur- en streefbeeld ongewijzigd blijven en er geen nieuwe 
grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien.  
 
De ruimtelijke analyse en het ruimtelijk raamwerk vormen onveranderd de kaders waarbinnen 
de ontwikkeling van Leerdam ook voor de komende planperiode kan en moet plaatsvinden. 
Deze kaders bieden voldoende ruimte en mogelijkheden om de gemeentelijke ambities, zoals 
die uit de beleidsprogramma’s blijken, te realiseren. Daarnaast is voor het omschrijven van de 
uitgangssituatie van de actualisatie van de Structuurvisie Plus, gebruik gemaakt van inzichten 
op basis van de ‘Herijking visie Leerdam’ (BMC, 2007) en de ‘startnotitie herziening 
Structuurvisie Plus 2001’ (BMC, 2009).  
 
In de Structuurvisie Plus 2001 onderschrijft Leerdam het Groene Hartbeleid van rijk en provincie 
op hoofdlijnen en wil de gemeente een positieve en actieve bijdrage leveren aan de uitvoering 
van dat beleid. De kansen die dat beleid biedt wil Leerdam ten volle benutten om in het Groene 
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Hart haar positie te behouden van een vitale woon-, werk- en recreatiegemeente met een 
subregionale verzorgingsfunctie. Dat vereist een omslag in het planologisch denken en het 
ruimtelijk beleid. Meer dan voorheen komt het accent daarbij te liggen op kwaliteit. 
 
Leerdam wil, samen met provincie en andere partijen, inhoud geven aan een ruimtelijk kwali-
teitsbeleid. Dit kwaliteitsbeleid, zoals dat in 2001 is omschreven, is: 
- gericht op behoud, beheer en ontwikkeling van zowel de "groene/blauwe" kwaliteiten van 

natuur, landschap en recreatie, als de "rode" kwaliteiten van stad en dorpen in onderlinge 
samenhang; 

- gericht op het behouden en waar nodig realiseren van een hoogwaardig maar gedifferenti-
eerd woon- en leefmilieu voor alle inwoners; 

- gericht op het bij voorrang inzetten van ruimtelijke dynamiek en ruimtelijke ontwikkelingen;  
- gericht op zuinig en duurzaam ruimtegebruik; beslag op open ruimte door nieuwe (stede-

lijke) ontwikkelingen wordt met prioriteit ingezet voor kwaliteitsverbetering van het be-
staande stedelijk areaal en het zorgvuldig benutten van ruimtelijke en functionele mogelijk-
heden hierin. 

 
Het doel van de Structuurvisie Plus in 2001 was en is nog steeds te komen tot een 
kwaliteitsscenario voor de toekomstige ontwikkeling van Leerdam. De visie bevat de hoofdlijnen 
van de gewenste ruimtelijk ontwikkeling van de gemeente en onderscheiden deelgebieden 
(wijken, kernen, buitengebied) in onderlinge samenhang. 
 
Figuur 1: Situering Leerdam in de omgeving
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Op stap naar een nieuwe geactualiseerde Structuurvisie Plus  
 
Visie gemeente Leerdam  
In 2007 heeft de gemeente Leerdam op basis van het bestaande beleid een visiedocument 
opgesteld waarin de ontwikkelingsrichting voor de gemeente Leerdam voor een langere termijn 
wordt weergegeven (BMC, 2007). Een richting die sturend is voor een groot aantal 
ontwikkelingen, maar vooral voor de ontwikkeling van Leerdam-West.  
 
Het position paper is samengesteld aan de hand van twee bijeenkomsten met de 
gemeenteraad. De raad heeft in de eerste bijeenkomst aangegeven waar het accent moet 
liggen. In de tweede bijeenkomst is vervolgens een verdiepingsslag gemaakt. Dit leidt tot het 
volgende toekomstbeeld voor Leerdam: 
- Leerdam ontwikkelt zich als een aantrekkelijke kleinstedelijke woonstad met veel groen en 

water. De gebiedsontwikkeling moet aansluiten bij de bestaande kwaliteiten van de 
aanwezige structurerende lijnen, vlakken en bijzondere elementen. Binnen de vlakken 
(woongebieden en binnenstad) wordt vooral ingezet op kwaliteitsverbetering van de 
gebouwde omgeving en de openbare ruimte.  

- Binnen die kleinstedelijke woonstad is er ruimte voor een sterke binnenstad, die 
aantrekkelijk is voor Leerdammers en niet-Leerdammers. De bezoeker van de binnenstad 
kan kiezen uit een gevarieerd winkel- en cultuuraanbod in een kwalitatief hoogwaardige 
omgeving, aantrekkelijk voor dagjesmensen. De trekkers van deze aantrekkelijke 
binnenstad zijn de natuurlijke omgeving, glas en kaas. 

- In economische zin wordt gezocht naar een balans tussen de bestaande en de nieuwe 
economische dragers. Deze nieuwe economische dragers zijn recreatie en toerisme en de 
dienstensector.  

- In de gemeente Leerdam is een breed aanbod van voorzieningen voor de eigen jongeren 
aanwezig. Daarmee wordt vooral gedoeld op de onderwijsfaciliteiten en eventueel een 
beroepsopleiding, die een duidelijke relatie heeft met de aanwezige (glas)industrie.  

- In het woningbouwprogramma wordt gekozen voor ‘landelijk’ wonen, maar wel voor een 
brede doelgroep jongeren, ouderen en gezinnen. Daarnaast zal er met name ingezet 
worden op het aantrekken c.q vasthouden van hogere inkomensgroepen.    

 
Algemene conclusie van BMC op basis van het ‘position paper’ is dat de samenhang van de 
verschillende beleidsterreinen op verschillende niveaus nodig is om dit beleid te kunnen 
waarborgen. Het huidige beleid biedt voldoende aanknopingspunten om de samenhang tussen 
de concrete opgaven en de ambities van de gemeente te waarborgen.  
 
Startnotitie herziening Structuurvisie Plus 2001 
Directe aanleiding om de huidige Structuurvisie Plus te actualiseren is de invoering van de 
nieuwe Wro in juli 2008. Aansluitend vormen de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar 
aanleiding om te onderzoeken of de Structuurvisie Plus uit 2001 nog ‘up to date’ is en past 
binnen de huidige visie en beleidsprogramma’s. In de ‘startnotitie herziening Structuurvisie Plus 
2001’ wordt op deze vraag nader ingegaan.   
 
Een belangrijke conclusie uit de ‘startnotitie herziening Structuurvisie is dat, als gevolg van de 
invoering van de nieuwe Wro in 2008 en de vereisten die deze wet stelt aan integraal 
planologisch beleid van gemeenten, met name ten aanzien van bestemmingsplannen en de 
uitvoeringsgerichtheid van ruimtelijke ontwikkelingen, de noodzaak bestaat om de 
gemeentelijke ‘Structuurvisie Plus 2001’ op de nieuwe eisen af te stemmen. Sinds de 
vaststelling van de ‘Structuurvisie Plus’ in 2001 zijn diverse ontwikkelingen in gang gezet binnen 
de gemeente Leerdam.  
 
Nieuwe ontwikkelingen en trends, welke in de afgelopen jaren zijn meegenomen in recente 
nota’s van regio, provincie en rijk, leiden tot de vraag of de huidige visie nog wel actueel genoeg 
is. Bij de actualisatie van de gemeentelijke structuurvisie en het hierin opgenomen strategisch 
ruimtelijk beleid zal daarom worden aangehaakt op ontwikkelingen die nu wel en in 2001 nog 
niet bekend waren.  
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Ontwikkelingen en trends  
Algemene ontwikkelingen en trends in de samenleving zijn onder andere het gevolg van de 
toenemende mobiliteit van huishoudens en het gebruik van internet/telematica. Ook de 
gevolgen van de toegenomen welvaart voor de vraag naar woonruimte en voorzieningen e.d. 
en de gevolgen van de vergrijzing en de behoefte aan recreatieve ontspanning zijn relevant 
voor het ruimtelijk beleid van de gemeente.  
 
De afgelopen jaren is gebleken dat dergelijke (en andere) ontwikkelingen en trends beïnvloed 
worden door de omstandigheden op mondiaal functionerende markten en de economische 
gevolgen hiervan. De huidige economische crisis en de effecten hiervan voor het functioneren 
van de woningmarkt is hiervan een goed voorbeeld. De intensiteit en de duur van dergelijke 
ontwikkelingen en trends zijn moeilijk voorspelbaar.  
 
De inwoners van Leerdam en de gemeente Leerdam hebben allen te maken met de invloed van 
deze en tal van andere factoren. Voor de herziening van de structuurvisie wordt hier niet al te 
uitgebreid op ingegaan. Gelet op de huidige economische omstandigheden en actuele 
ontwikkelingen op de woningmarkt wordt in dit kader gewezen op de volgende bevindingen: 

 In de monitor Wonen 2009 (Voortgang en vooruitblik, provincie Zuid-Holland) wordt 
geconstateerd dat in delen van het landelijke gebied het komende decennium de 
bevolkingsomvang stabiliseert. Voor een deel is dat het gevolg van de natuurlijke 
ontwikkelingen, geboorte en sterfte. Volgens de provincie staat de bevolkingsontwikkeling 
daarnaast ook onder invloed van een tendens van reurbanisatie, de trek naar de stad 
(mede als gevolg van het restrictieve beleid in het Groene Hart). De provincie concludeert 
dat dit een mogelijk proces van krimp in het landelijk gebied kan versterken.  

 Eind 2008 en begin 2009 zijn in samenwerking met de NIROV (Nederlands Instituut voor 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) verschillende regiobijeenkomsten georganiseerd 
waarbij enkele regionale ruimtelijk relevante thema’s zijn besproken. Het doel van deze 
bijeenkomsten is om de kern van de regionale opgave aan te scherpen en de actuele 
regionale agenda te formuleren. Enkele interessante conclusies met betrekking tot 
kenmerkende opgaven met regionaal belang zijn:  
- Er is in de nabije toekomst en in de verdere toekomst nog steeds een 

woningbouwopgave. 
- “Woningbouw en leefbaarheid hebben geen directe relatie. Meer woningen bouwen 

leidt niet vanzelf tot het ‘openhouden’ van voorzieningen.  
- De regio moet de keuzes daarnaast veel meer richten op de variëteit van woningen. 

Naast kwantitatieve afspraken zijn dus vooral kwalitatieve afspraken nodig.   
 
De structuurvisie Leerdam 2020 sorteert aan de hand van het voorgaande min of meer voor op 
de vraag of het huidige woningbouwprogramma voldoende mogelijkheden en ruimte biedt om 
adequaat in te spelen op de dreigende krimp van het aantal inwoners op lokaal en regionaal 
niveau?     
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Opzet en aanpak voor actualisatie Structuurvisie Plus 2001  
 
 
De structuurvisie is opgebouwd uit in totaal vijf verschillende, onderling samenhangende delen. 
Voorop staat dat de ruimtelijke visie, het ‘evenwichtig ontwikkelingsscenario’ uit de 
Structuurvisie Plus 2001 ongewijzigd aan de basis staat van de actualisatie van de 
structuurvisie. 
 
In deel I staan de thema’s die van belang zijn voor een duurzame leefomgeving centraal. Dit 
zijn belangrijke dragers van de natuurlijke leefomgeving waarin en waarmee we leven (ook wel 
de ‘onderste kaartlaag’ genoemd bij de “lagenbenadering”). Belangrijke dragers van de 
natuurlijke leefomgeving zijn ‘bodem en water’, ‘natuur en landschap’ en ‘cultuurhistorie en 
archeologie’. Deze laatste categorie moet worden gezien als uitingen van menslijk handelen uit 
het verleden welke veelal waren gebaseerd op de elementen van de natuurlijke leefomgeving. 
Om deze reden bevatten deze elementen kwaliteiten die gelijkwaardig worden geacht met de 
overige omgevingswaarden.  
 
Deel II omvat de zogenaamde ‘infrastructurele laag’ (valt onder de noemer ‘mobiliteit’) en de 
‘occupatielaag’, oftewel de zichtbare gevolgen van het gebruik van de ruimte door menselijk 
handelen ten dienste van (het functioneren van) de samenleving. Hierbij gaat het om ‘ wonen’, ‘ 
economie’ en ‘zorg, welzijn en educatie’.  
 
De beleidsdoelen en uitgangspunten met betrekking tot een duurzame leefomgeving en 
samenleving en ruimte uit deel I en deel II vormen tezamen belangrijke kaders voor de 
gemeentelijke ruimtelijke beleidsvoering. 
 
In deel III krijgt het ruimtelijk beleid in hoofdlijnen gestalte. De ruimtelijke visie uit de 
Structuurvisie Plus 2001, aangevuld met de actuele opgaven op het gebied van de duurzame 
leefomgeving en samenleving en ruimte ligt aan dit beleid ten grondslag. Deze opgaven worden 
in deel IV vervolgens, op basis van globale gebiedskenmerken, uitgewerkt in concrete plannen 
en projecten die de komende jaren worden gerealiseerd.  
Op basis van de gebiedskenmerken worden in de gemeente Leerdam de volgende 
deelgebieden onderscheiden: 
- Stedelijk gebied Leerdam: Leerdam West, Centrum, Noord, Ter Leede, Oost en 

bedrijventerrein Nieuw Schaik  
- De dorpskernen: Schoonrewoerd en Kedichem 
- Het landelijk gebied: het groene weidegebied, de bebouwingslinten/Oosterwijk en de 

natuurgebieden 
 
De wijken van het stedelijk gebied die hier in het kader van de structuurvisie in Leerdam worden 
onderscheiden zijn op de volgende pagina weergegeven.  
 
De te realiseren plannen en projecten kunnen betrekking hebben op (her)ontwikkelingslocaties, 
op infrastructurele maatregelen en overige projecten en voornemens zoals groen- en 
waterverbeteringsprojecten.  
 
Tenslotte wordt in deel V, ‘de uitvoeringsparagraaf’, de relatie gelegd tussen de verschillende 
mogelijkheden om het ruimtelijk beleid te realiseren (het gemeentelijk instrumentarium) en de 
verplichting op basis van de nieuwe WRO/Grexwet om kosten te verhalen op initiatiefnemers. In 
dit deel wordt zichtbaar voor welke ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen worden gevraagd aan 
initiatiefnemers.  
 
Voor wie snel een indruk wil hebben van de  opbouw van de structuurvisie wordt aangeraden 
om de ‘structuurvisie in vogelvlucht’ op pagina 11 door te nemen.  
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Figuur 2: Wijkindeling Leerdam  
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De structuurvisie in vogelvlucht 
 
Opbouw van de structuurvisie: schematische weergave  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       

  

Deel I: Duurzame leefomgeving: 
- Bodem en water 
- Natuur en landschap 
- Cultuurhistorie en archeologie 

Deel II: Samenleving en ruimte: 

- Mobiliteit 
- Wonen 
- Economie 
- Zorg, welzijn en educatie 

Deel III:Ontwikkelingsperspectief 
Leerdam:  

- Ruimtelijke visie  
- Uitgangspunten duurzame leefomgeving  
- Opgaven samenleving en ruimte  
- Basis voor gebiedsgerichte uitwerking 

 

Deel IV: Uitwerking ontwikkelingsperspectief per deelgebied 

Beleidsdoelen ‘duurzame leefomgeving’ en 
‘samenleving en ruimte’ 

Leerdam: 
- West 
- Centrum 
- Ter Leede 
- Noord 
- Oost 
- Nieuw-Schaik 
(bedrijventerrrein) 

Dorpskernen: 
- Schoonrewoerd 
- Kedichem 

Landelijk gebied: 
- natuur 
- landbouw (en natuur) 
- gemengd (incl. cultuurhistorie) 
- potentiële ontwikkeling 
 
 
 

Projecten ruimtelijke ontwikkeling: 
- (Her)ontwikkelingslocaties  
- Maatregelen infrastructuur 
- Overige plannen en projecten  

Deel V: Uitvoeringsparagraaf: ruimtelijke ontwikkelingen en kostenverhaal  

Uitgangssituatie: Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Structuurvisie Plus 2001 
- ruimtelijk raamwerk 
- ruimtelijk streefbeeld  
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DEEL I: DUURZAME LEEFOMGEVING 

 
 

Inleiding 
 
“Leerdam, stad op grens van Groene Hart en Rivierenland, op de grens van Linge en Holland-
sche Waterlinie. Stad in een karakteristiek groen cultuurlandschap. Stad en buitengebied met 
bijzondere waarden die eisen stellen aan toekomstige ontwikkelingen en beheer”. 
 
De bijzondere ligging en kwaliteiten van stad en buitengebied waren in 2001 sturend voor het 
beoogde ruimtelijke kwaliteitsbeleid en de gemaakte keuzen, zo blijkt uit bovenstaande passage 
uit de Structuurvisie Plus. Welke ruimtelijke kwaliteiten dienen met prioriteit behouden te 
worden, waar is versterking van de ruimtelijke structuur gewenst en welke maatregelen dragen 
daartoe bij? Maar ook: hoe kunnen aanwezige ruimtelijke kwaliteiten beter zichtbaar gemaakt 
en benut worden ter versterking van het woon- en leefklimaat? Wat kan het buitengebied voor 
de stad betekenen als gebruiksruimte? Hoe kunnen de relaties tussen stad en landelijk gebied 
worden versterkt? 
 
In samenhang met de verkenning van de ruimtelijke structuur zijn in 2001 de voor een 
duurzame ontwikkeling essentiële basisgegevens en basiseisen met betrekking tot bodem, 
water, ecologie en cultuurhistorie in beeld gebracht. Deze gegevens vormen voor de herziening 
van de structuurvisie eveneens een belangrijke basis. 
 
De veranderingen in het klimaat en de noodzaak zuinig te zijn met de energiebronnen op aarde 
hebben er toe geleid dat duurzaamheid en duurzame ontwikkeling belangrijke maatschappelijke 
thema’s zijn geworden. Alhoewel er veel verschillende gedachten bestaan over wat onder 
duurzaamheid moet worden verstaan, kunnen een aantal begrippen worden onderscheiden die 
een centrale rol spelen:  
- Duurzame ontwikkeling is gericht op de langere termijn en is toekomstgericht;  
- Duurzame ontwikkeling wordt belicht vanuit diverse invalshoeken (en is dus integraal);  
- Duurzame ontwikkeling moet gedragen worden door burgers en partijen in de samenleving 

en is daarom per definitie gericht op interactie en participatie. 
In het collegeprogramma 2010-2014 zijn ambities op het gebied van duurzaamheid verwoord. 
Dit wordt vertaald het Duurzaamheidsbeleid 2012- 2015 wat in de 2

e
 helft van 2012 ter 

vaststelling aan de raad wordt aangeboden.  
 
Dit deel gaat over de fysieke of natuurlijke kwaliteiten van de omgeving waarin Leerdam is 
gelegen, namelijk:   
- Bodem en water  
- Natuur en landschap 
- Cultuurhistorie en archeologie 
 
Deze thema’s tezamen vormen belangrijke schakels bij het realiseren van een ‘duurzame 
leefomgeving’. In dit deel wordt hier nader op ingegaan. De basistekst richt zich in hoofdlijnen 
op de betekenis van de verschillende bouwstenen voor een duurzame leefomgeving. In de 
onderbouwing van de structuurvisie wordt hier dieper op ingegaan aan de hand van een 
beschrijving van de gebiedskenmerken, de lokale beleidskaders en actuele ontwikkelingen op 
de betreffende beleidsterreinen, zowel op rijks, provinciaal- en regionaal schaalniveau. 
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Bouwstenen kwaliteit duurzame leefomgeving 
 
Bodem 
Er is sprake van een verschuiving naar een bodembeheer waarin bodemverontreiniging slechts 
een onderdeel is. Daarbij is één van de strategische doelen: het behouden en herstellen van de 
gebruikswaarde van de bodem. Dit betekent dat gemeenten of regio’s bij ruimtelijke ordening, 
inrichting en beheer bewuster met de toestand van de bodem moeten omgaan en beslissingen 
over het gebruik van bovengrondse en ondergrondse ruimte baseren op een beoordeling van 
de effecten van bodemgebruik. Het vermogen van de bodem om nu en in de toekomst zo goed 
mogelijk maatschappelijke diensten te leveren is vertrekpunt.  
 
Het uitgangspunt voor het realiseren van beleidsdoelen op het gebied van de bodemkwaliteit en 
bodembeheer in relatie tot ruimtelijk beleid is gebaseerd op de volgende twee beginselen: 
- Hanteren van bodemkwaliteit als sturend element bij ruimtelijke planvorming  
- Toetsing van ruimtelijke plannen op basis van wet- en regelgeving; 
Het gemeentelijk Milieubeleidsplan en het bestemmingsplan Buitengebied vormen momenteel 
belangrijke lokale beleidskaders voor het realiseren van de doelstellingen van het bodembeleid.  
 
Water 
Aanleiding voor een waterplan en gemeentelijk waterbeleid zijn de knelpunten, ontwikkelingen, 
maar ook kansen op watergebied, waar de gemeente Leerdam in de 21

e
 eeuw geconfronteerd 

wordt. Zo is er bijvoorbeeld sprake van grondwateroverlast, treden waterkwaliteitsproblemen op 
bij riooloverstortingen en wordt de kwelafhankelijke natuur bedreigd door verdroging. Daarnaast 
wordt de gemeente geconfronteerd met extra inspanningen op watergebied door nieuwe 
beleidsontwikkelingen, zoals de Watertoets, het Deltaprogramma, Startovereenkomst 
Waterbeheer 21

e
 eeuw, het Nationaal Bestuursaccoord Water en de Europese Kaderrichtlijn 

Water.   
 
Uitgangspunt voor de aanpak van de wateropgave is steeds meer het principe dat water niet 
alleen vraagt om ruimte, maar ook steeds meer mede het gebruik van ruimte bepaalt. 
Ruimtelijke ingrepen hebben invloed op de waterhuishouding. Water is en wordt gegeven de 
klimaatverandering, op alle niveaus een mede-ordenend principe voor ruimtelijke 
(her)ontwikkelingen. Concreet betekent dit voor de gemeente dat het waterbelang wordt 
benoemd in de ruimtelijke structuurvisie, bestemmings-, bouw- en beheerplannen. 
 
Natuur 
Beleid voor natuur en landschap heeft in Leerdam voor een belangrijk deel betrekking op het 
landelijk gebied binnen de gemeente. Dit landelijk gebied betreft enerzijds het weidegebied dat, op 
enkele natuurgebieden en landschappelijke elementen na, in hoofdzaak een agrarische functie 
heeft (komgronden). Anderzijds maken ook de Linge-oevers, de Diefdijk en de stroomruggen 
onderdeel uit van het landelijk gebied. In deze gebieden staan veelal natuur- en 
landschapswaarden centraal. Belangrijke kaderstellende beleidsdocumenten waarin 
uitgangspunten voor ruimtelijk beleid zijn opgenomen zijn:  

 Het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’. Dit bestemmingsplan vormt het planologisch (toetsings-) 
kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied.  

 Het Milieubeleidsplan 2009 - 2012. Dit plan biedt o.a. een kader voor gebieden waar 
natuurfuncties en agrarische functies naast elkaar bestaan.  

 Voor het stedelijk gebied geeft met name het Groenstructuurplan (2008) richting aan het 
ruimtelijk beleid op het gebied van natuur en landschap.  

 Het Intergemeentelijk Landschapskader Giessen Linge en Zouwe (2011). Dit plan vormt een 
toetsings- en inspiratiekader voor de landschappelijke inpassing van (nieuwe) ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied en is tevens een inventarisatie van de landschappelijke 
waarden van de gemeenten Giessenlanden, Leerdam en Zederik.  
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Landschap  
Algemeen beeld uit de verschillende visies op het landelijk gebied in de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden is de toeristisch-recreatieve betekenis die wordt toegedicht aan de aanwezige 
natuur- en landschapswaarden. Behalve dat hiermee de aantrekkingskracht van de regio als woon- 
en werkmilieu wordt vergroot, bieden deze kwaliteiten ook kansen voor het verbreden van de 
plattelandseconomie. Daarnaast leidt de verweving van natuur- en landschapswaarden met 
agrarische functies tot de noodzaak algemene belangen en individuele, agrarische belangen met 
elkaar in overeenstemming te brengen. Van belang is dat ruimtelijke ingrepen die nodig zijn in het 
kader van de verbreding van de plattelandseconomie passen binnen en bij voorkeur aansluiten op 
de bestaande en gewenste kwaliteiten van het landelijke gebied.  
 
De regio is een platform voor het verbinden van verschillende beleidsdoelen en partijen en geeft 
richting aan de nadere uitwerking van de diverse beleidsvoornemens door regiogemeenten. 
Inmiddels is in intergemeentelijk verband (Leerdam, Giessenlanden en Zederik) het 
“intergemeentelijk landschapskader” als toetsings- en referentiekader opgesteld voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in het landelijk gebied.  
Vanwege de landschappelijke kwaliteiten van het Lingegebied en aangrenzende gebieden en het 
provinciegrensoverschrijdend karakter hiervan, ligt het daarnaast voor de hand om ook samen met 
regiogemeenten in Gelderland actief in te zetten op het benutten van met name de recreatieve en 
toeristische potenties. 
 
Omgevingskwaliteit stedelijk gebied 
In het stedelijk gebied spelen natuur-  en landschapswaarden een minder prominente rol dan in het 
landelijk gebied. Er zijn verschillende omgevingsfactoren waarmee rekening moet worden 
gehouden bij ontwikkelingen in het stedelijk gebied. Het Groenstructuurplan biedt goede 
aangrijpingspunten om binnen de kernen natuurwaarden te behouden of te versterken. Daarnaast 
vormt het de basis voor groene verbindingen tussen het stedelijk en landelijk gebied. Door deze 
relaties te versterken of te verbeteren krijgt de groene en aantrekkelijke omgeving van Leerdam 
meer betekenis voor bewoners en bezoekers van de gemeente. Door groen- en waterstructuren 
aan elkaar te koppelen en te verbinden kunnen bestaande kwaliteiten van Leerdam nog beter 
worden benut.  
 
Cultuurhistorie 
Leerdam ligt op het snijvlak van twee Nationale Landschappen; het Groene Hart en de Nieuw 
Hollandse Waterlinie. Het grenst verder aan het Nationale Landschap Rivierengebied.  
Binnen de provincie Zuid-Holland is de Alblasserwaard- Vijfheerenlanden, waarbinnen Leerdam 
is gelegen, één van de 16 topgebieden binnen de provincie voor wat betreft cultuurhistorie. 
Binnen deze regio zijn 2 gebieden aangewezen die de status ‘Kroonjuweel’ hebben gekregen; 
dit betreft Kinderdijk en de Diefdijk in Leerdam. Concreet voor de gemeente Leerdam gaat het 
om het gebied begrensd door de Schaikseweg/ Kortgerecht en de Diefdijk. Deze gebieden zijn 
door de provincie benoemd als cultuurhistorische ankerpunten welke in sterke mate bepalend 
zijn voor de identiteit en herkenbaarheid van een plek. Deze status betekent voor  mogelijke 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied een bijzondere uitdaging waar het gaat om 
het behoud van de cultuurhistorische identiteit van het gebied.  
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Zicht vanaf de Diefdijk 

 
De vele historische elementen in het plangebied verdienen een zorgvuldige bescherming. Ook 
de niet herkenbare, archeologische waarden verdienen een zorgvuldige bescherming. In het 
Landschapsbeleidsplan Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is veel aandacht besteed aan de 
cultuurhistorische kwaliteiten van deze regio en zijn er diverse uitvoeringsprojecten beschreven  
ten aanzien van dit thema. 
 
Naast behoud en herstel van bestaande elementen is ook beleid vereist ten aanzien van de in-
passing van nieuwe elementen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten zoveel mogelijk wor-
den ingepast in bestaande, veelal zeer oude ruimtelijke structuren. Behalve het grote ruimtelijke 
raamwerk van rivieren, uiterwaarden, oeverwallen en kommen, dient ook inpassing plaats te 
vinden in het van het grote raamwerk afgeleide patroon van wegen, waterlopen, bebouwing en 
beplanting. Indien archeologische sporen niet kunnen worden ontzien, dan dient de aanwezige 
archeologische informatie zo zorgvuldig mogelijk verzameld te worden. 
 
Bijzondere aandacht verdient de vergroting van de herkenbaarheid van de Nieuwe Hollandsche 
Waterlinie. De oostgrens van het plangebied vormde een belangrijke schakel in deze linie; het 
herkenbaar maken van verschillende elementen van deze linie (dijken, sluizen of zelfs inunda-
tiegebieden) zal de bijzondere cultuurhistorische identiteit van het gebied versterken. 
 
Archeologie 
Sinds januari 2010 beschikt de gemeente Leerdam over een eigen archeologiebeleid 
bestaande uit een beleidsdocument en een gedetailleerde archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart. Vaststelling van dit archeologiebeleid betekent niet dat het direct volledig 
geëffectueerd wordt. Verankering van het beleid vindt namelijk pas plaats op het moment dat er 
vertaling van het beleid naar de bestemmingsplannen heeft plaatsgevonden. Pas dan kunnen 
verzoeken om vergunning voor bouw, sloop en aanleg aan het beleid worden getoetst. Wel is 
het beleid van toepassing daar waar sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.12, 
eerste, tweede en derde lid, van de ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ (Wabo) en 
hierin opgenomen voorschriften omtrent archeologische monumentenzorg. De vertaling van het 
beleid vindt in ieder geval plaats bij alle nieuwe bestemmingsplannen. Om er echter voor zorg 
te dragen dat het beleid ook van toepassing is op alle bestaande bestemmingsplannen heeft de 
raad van de gemeente Leerdam in februari 2010 de “Erfgoedverordening” vastgesteld. 
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Visie duurzame leefomgeving 
 
Vanwege het relatief omvangrijke buitengebied van Leerdam en de aanwezigheid van een groot 
aantal bijzondere waardevolle elementen in het buitengebied (zoals landschap, cultuurhistorie, 
natuur) heeft Leerdam nadrukkelijk te maken met de specifieke kenmerken van deze 
beleidsterreinen. Want, ontwikkelingen in relatie tot Nationale Landschappen en de ecologische 
hoofdstructuur worden sterk beïnvloed door beleid en regelgeving van het rijk en de provincie 
Zuid-Holland. Dit beleid is enerzijds gericht op het behouden van aanwezige kwaliteiten, en 
het versterken van deze kwaliteiten. Anderzijds is het beleid gericht op het faciliteren van de 
lokale en regionale behoefte aan ruimte voor ontwikkeling. Hierbij is het de uitdaging om met 
behoud of zelfs versterking van de gewenste kwaliteiten ruimte te bieden aan nieuwe kansrijke 
functies en activiteiten binnen de ruimtelijke kaders van het evenwichtig ontwikkelingsscenario.  
 
In het algemeen kan worden geconstateerd dat voor de onderscheiden beleidsterreinen beleid 
is ontwikkeld, waarbij de kern van de opgave is om de bestaande (ruimtelijke) kwaliteiten van 
de leefomgeving te behouden en waar mogelijk te versterken. Een terugkerende vraag is 
vervolgens waaruit deze kwaliteiten bestaan en hoe deze kwaliteiten beschermd en/of versterkt 
kunnen worden?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) benadrukt in haar advies ‘Vaste koers en lange 
adem’ uit 2005, dat de Nationale Landschappen niet als beperking gezien moeten worden, 
maar als een enorme kans, niet alleen voor natuur, landschap en cultuurhistorie, maar 
misschien nog wel meer voor recreatie, toerisme, maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
wonen. “Niet het accent op beperkingen en verboden moet het uitgangspunt zijn”, stelt de 
Raad, “maar het accent op draagvlak, stimuleren, en op behoud in ontwikkeling. Het pakket 
maatregelen en het unieke karakter van de gebieden moeten per saldo een situatie opleveren 
waardoor bewoners én ondernemers liever in, dan buiten een Nationaal Landschap willen 
wonen en werken.”  
 
Er liggen dus veel kansen. Maar tegelijkertijd staat de uitwerking en de uitvoering van het beleid 
voor de Nationale Landschappen nog in de kinderschoenen. Hoe combineer je economische 
ontwikkeling bijvoorbeeld met het behoud van de landschappelijke identiteit? En hoe zorg je 
ervoor dat woningbouw, een nieuwe stal, de herinrichting van een weg of de aanleg van een 
waterbergingsgebied het landschap niet aantasten maar juist versterken? En waarin 
onderscheiden deze ontwikkelingen zich van ruimtelijke ontwikkelingen elders in het land? Het 
zijn stuk voor stuk vraagstukken die veel kennis, creativiteit en (ontwerp)kwaliteit vragen.  
Het ‘Intergemeentelijk Landschapskader’ is een voorbeeld van een beleidskader om op een 
deel van deze vraagstukken een antwoord te vinden. 

Ruimtelijke kwaliteit: 
Kwaliteit is geen eenduidig begrip. Afhankelijk van wat er wordt nagestreefd kan aan iets een bepaalde 
kwaliteit worden gegeven. Kwaliteit als ‘hoedanigheid’ is meetbaar en objectief. Bijvoorbeeld het aantal 
kubieke meters water dat kan worden geborgen door een fysieke maatregel. Kwaliteit als ‘waardering’ 
is lastiger te meten vanwege het subjectieve karakter. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe 
de belevingswaarde van watergangen kan worden versterkt. Het beantwoorden van deze vraag is niet 
alleen afhankelijk van het doel (of doelen) die met de maatregel wordt nagestreefd, maar hangt ook af 
van de ruimtelijke situatie ter plaatse en de mening van bewoners of andere partijen in de directe 
omgeving hiervan.    
 
Een algemene constatering bij de drie onderscheiden beleidsthema’s voor een duurzame 
leefomgeving is dat de inzet veelal niet beperkt blijft tot de te realiseren gebruikswaarde. Steeds vaker 
is waarneembaar dat het beleid er op gericht is om meerwaarde te creëren door ook de 
belevingswaarde en toekomstwaarde mee te wegen in het planvormingsproces. Dit heeft tot gevolg 
dat het ruimtelijk beleid in het algemeen in een steeds vroeger stadium te maken krijgt met gewenste 
ruimtelijke (beeld)kwaliteiten vanuit verschillende beleidsvelden. Oftewel, de ontwerpopgave krijgt al in 
een vroeg stadium van de ruimtelijke planvorming te maken met beleidskaders die voor steeds meer 
onderdelen al richting geven aan het gewenste eindbeeld. Een belangrijk uitgangspunt voor een 
ruimtelijke visie is daarom er voor te zorgen dat er afstemming plaatsvindt van de te realiseren 
kwaliteiten die verschillende partijen in een bepaald gebied nastreven.  
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Beleidsdoelen 
 
Centrale doelstelling duurzame leefomgeving:  
Behouden en versterken van natuurlijke, landschappelijk en cultuurhistorische waarden die van 
belang zijn voor het ontwikkelen van een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving.   
 
Beleidsdoelen op het gebied van ‘duurzame leefomgeving’ die de komende jaren 
richtinggevend en kaderstellend zijn voor de integrale planolgische beleidsvoering, worden in de 
structuurvisie als volgt geformuleerd:  
 
Bodem en water: 

 De bodemkwaliteit is geschikt voor het realiseren van de gewenste functie(s) 

 Langer vasthouden, bergen en afvoeren van water. 

 Scheiden, schoon houden en schoon maken van water.  

 Vergroten van de belevingswaarde van watergangen. 

 Vergroten van de mogelijkheden van waterrecreatie.   

 
Natuur en landschap: 

 Behoud en versterking van aanwezige waarden binnen de ecologische hoofdstructuur 
(Ecologische Hoofd Structuur / Natura 2000). 

 Realiseren van een samenhangende ecologische structuur. 

 De veeteelt/landbouw, in het bijzonder de melkveehouderij en de fruitteelt, vormen de 
belangrijkste dragers van het landschap. 

 De landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van het landschap daar waar mogelijk 
versterken, rekening houdend met de aanwijzing van gronden als ‘kroonjuweel’.  

 
Cultuurhistorie en archeologie:  

 Accentueren van de ligging van Leerdam op de rand van de Oude en de Nieuwe 
Hollandsche Waterlinie. 

 Zorgvuldige bescherming van de vele (cultuur-)historische elementen in het plangebied.  

 Beschermen van archeologische waarden.  
 
 

Uitgangspunten ruimtelijk beleid met betrekking tot ‘duurzame 
leefomgeving’  
 
De verschillende uitgangspunten zijn in hoofdlijnen samengevat en onder drie invalshoeken 
gerubriceerd, te weten: 
1. Beleidsmatige afstemming en procesmatige afspraken: 

In deze rubriek wordt aangegeven hoe met bepaalde beleidsthema’s en/of plannen wordt 
omgegaan bij ruimtelijke planvorming en -ontwikkeling. 

2. Planmatige opgaven en doorwerking beleid / beheer: 
In deze rubriek wordt aangegeven wat er bij de verschillende beleidssectoren in planmatige 
zin moet gebeuren om de beoogde doelen te bereiken (doorwerking).  

3. Projectmatige uitwerkingen van beleid:   
Deze rubriek geeft weer welke concrete sectorale, vanuit de sector gefinancierde, projecten 
bijdragen aan de geformuleerde doelen.  

 
Beleidsmatige afstemming en procesmatige afspraken: 

 Beslissingen over het gebruik van bovengrondse en ondergrondse ruimte moet worden 
gebaseerd op een beoordeling van de effecten van bodemgebruik. 

 Bij ontwikkelingen rekening houden met het regionale bodembeheerplan en de daarbij 
behorende bodemkwaliteitskaart. 

 Het waterbelang krijgt een goede doorwerking in de ruimtelijke structuurvisie, bestemmings-
, bouw- en beheerplannen.  



 

  Gemeentelijke structuurvisie Leerdam 2020 DEEL I: DUURZAME LEEFOMGEVING 18 

 

 De oppervlakte- en grondwaterpeilen zijn leidend voor de beoogde functies of activiteiten 
(“functie volgt peil”).  

 De gemeente hanteert het Groenstructuurplan als richtinggevend kader voor inrichting en 
beheer van het openbaar groen in het stedelijk gebied.  

 Ruimtelijke plannen en fysieke maatregelen die voortvloeien uit het Waterplan Leerdam 
worden waar mogelijk gekoppeld aan of verbonden met de aanwezige Groenstructuren.     

 De kaart van de Verordening Ruimte inzake de Ecologische Hoofdstructuur van de 
provincie Zuid-Holland is vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied.  

 Bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied en de rand van de kernen vormt het 
Integraal Landschapskader een direct landschappelijk toetsingskader en vormen de 
richtlijnen uit de regioprofielen Zuid-Holland met betrekking tot ‘topgebieden’ en 
‘kroonjuwelen’ een indirect kader voor ruimtelijke planvorming. 

 De gemeente staat positief tegenover natuurbeheer, waarbij de landbouw bijdraagt aan het 
behoud en de ontwikkeling van natuur (zoals beheer van weidevogelgebieden).  

 Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met het archeologiebeleid van de 
gemeente Leerdam.  

 
Planmatige opgaven en doorwerking beleid (beheer):   

 Uitvoeren Stedelijk Waterplan o.a. ook Baggerplan en Drainageplan. 

 Uitvoeren ‘Groenstructuurplan’ en ‘nota Ecologie’. 

 Uitvoeren ‘Kwaliteitsplan Openbare Ruimte’ 

 Ontwikkelen visie op gebruikswaarden in het groen.  

 Archeologiebeleid verwerken in nieuwe bestemmingsplannen. Tot die tijd archeologische 
waarden beschermen door middel van toepassing Erfgoedverordening 

 Cultuurhistorische waarden als ‘dubbelbestemming ‘Waarde-………..’ in 
bestemmingsplannen’ opnemen. 

 Uitvoering geven aan het gemeentelijk monumentenbeleid. Een eerste stap is het 
aanwijzen van beeldbepalende panden om deze uiteindelijk een beschermde status te 
geven waarmee o.m. sloop voorkomen kan worden. 

 Milieubeleid verwerken in ruimtelijke plannen in alle verschillende stadia. 

 Uitvoering geven aan archeologie- en monumentenbeleid. 

 Beschermen aanwezige ecologische waarden binnen de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur door middel van het bestemmingsplan Buitengebied. 

 Het ‘bestemmingsplan Buitengebied’ biedt verbrede mogelijkheden voor veeteelt/landbouw 
en beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (en/of uitvoering geven aan de 
‘Erfgoedverordening’). 

 Bescherming archeologische waarden regelen in bestemmingsplannen.  

 Uitvoering geven aan archeologiebeleid.  

 De gemeente maakt natuurontwikkeling met een verbrede doelstelling in het 
bestemmingsplan mogelijk. Recreatief medegebruik (bijvoorbeeld recreatieve wandel- en 
fietsroutes) van natuur is in veel gebieden goed mogelijk. 

 Vaststellen van duurzaamheidsbeleid. 
 
Projectmatige uitwerkingen van beleid:  

 Aanleggen voorzieningen voor waterberging.  

 Aanleggen natuurvriendelijke oevers, zoveel mogelijk langs doorlopende watergangen 

 Afkoppelen hemelwaterafvoer (hwa) van riool, met name in gebieden in de nabijheid van 
een watergang. 

 
  



 

  Gemeentelijke structuurvisie Leerdam 2020 DEEL I: DUURZAME LEEFOMGEVING 19 

 

Figuur 3: Integrale overzichtskaart ‘duurzame leefomgeving’  
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DEEL II: SAMENLEVING EN RUIMTE 

 
 
Inleiding 
 
Sinds 2001 zijn er in de samenleving de nodige ontwikkelingen zichtbaar en zijn aansluitend op 
de verschillende beleidsvelden de nodige acties ondernomen. Op rijks-, provinciaal en regionaal 
niveau heeft dit geleid tot een fors aantal beleidsnota’s en visies. De druk op de ruimte is en 
blijft vooralsnog onveranderd groot. De nog immer groeiende mobiliteit, de behoefte aan meer 
kwaliteit voor wonen, werken, recreëren en maatschappelijke voorzieningen vereisen steeds 
meer een visie op de gewenste vraag en kwalitatieve behoeften van burgers en consumenten 
van Leerdam.  
 
In de provinciale structuurvisie (vastgesteld 2 juli 2010) wordt opgemerkt dat als gevolg van de 
gestegen welvaart en mobiliteit de effecten van individualisering zichtbaar worden. Mensen 
hebben een groter leefgebied, willen zich graag onderscheiden en hebben behoefte aan 
individuele ontplooiing. De bereikbaarheid van banen, voorzieningen en recreatie is daarbij een 
belangrijke graadmeter voor hun keuze van een woonplaats. Gelijktijdig is er behoefte aan 
identiteit en herkenbaarheid door een omgeving waarmee men zich verbonden weet. Men wil 
een gevarieerder banenaanbod, aanwezigheid van een breder scala van sociale en culturele 
voorzieningen en meer diversiteit van woon- en werkmilieus. Rust en veiligheid in de 
woonomgeving gaan samen met de wens naar bruisende stedelijke milieus. Deze trends leiden 
tot meer aandacht voor diversiteit en herkenbaarheid van locaties, zowel stedelijk als 
landschappelijk. 
 
In onze gemeentelijke structuurvisie vormen de volgende beleidsterreinen het kader 
waarbinnen de kwaliteit op het gebied van samenleving en ruimte gestalte krijgt: 
- Verkeer en mobiliteit  
- Wonen  
- Economie  
- Zorg, welzijn en educatie 
 
Tevens is er nog sprake van een nieuw thema, te weten duurzaamheid, welke als flankerend 
beleid op het gebied van genoemde beleidsterreinen ‘samenleving en ruimte’ van onze  
gemeente een steeds belangrijkere rol zal spelen. In de 2

e
 helft van 2012 wordt het 

duurzaamheidsbeleid ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Dit beleid rust op de 
volgende pijlers: te weten duurzame energie, duurzaam gebouwde omgeving, duurzame eigen 
organisatie, duurzaam ondernemen en duurzame mobiliteit.  
 
Het aanbrengen van deze samenhang draagt ertoe bij dat er al in een vroeg stadium inzicht 
bestaat in de onderlinge relatie tussen deze beleidsterreinen voor wat betreft de te realiseren 
doelen en kwaliteiten. In de onderbouwing is het beleid op deze beleidsterreinen en de 
ruimtelijke effecten hiervan op de ruimtelijke ontwikkeling van Leerdan afzonderlijk in beeld 
gebracht. Het zichtbaar maken van de ontwikkelingen en doelen van de afzonderlijke 
beleidsvelden draagt bij aan de kwalitatieve uitgangspunten voor de planologische 
beleidsvoering in Leerdam in de periode tot 2020.  
 
De geformuleerde beleidsdoelen voor de komende planperiode (2012 – 2020) geven richting  
aan het ruimtelijk beleid in de komende jaren.   
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Bouwstenen kwaliteit samenleving en ruimte 
 
Verkeer- en mobiliteit 
Het algemene beeld is dat sluipverkeer als gevolg van congestie op de omringende rijkswegen 
leidt tot extra belasting van het lokale wegennet tijdens spitsuren. Of maatregelen, zoals het 
verbreden van de A2 en de A27, deze overlast voor een deel wegnemen zal moeten blijken. De 
ambities voor woningbouw in de omringende grootstedelijke regio’s zijn nog altijd fors. De druk 
op de rijkswegen neemt hierdoor toe en de verbredingsmaatregelen van de komende jaren 
lijken vooralsnog vooral nodig om de groei van het autoverkeer op te kunnen vangen. Het 
aanleggen van nieuwe wegen in of om Leerdam is niet aan de orde. De aanleg van de Nieuwe 
Geer richting Nieuwland, parallel gelegen aan de Geer, heeft gezorgd voor een betere 
ontsluiting van Leerdam richting de A-27. Deze route zal echter pas een aantrekkelijk alternatief 
zijn wanneer deze  weg het centrum van Nieuwland niet meer doorkruist.  
Het voorgaande betekent feitelijk dat het optimaliseren van de bereikbaarheid en de 
doorstroming van het hoofdwegennet alleen mogelijk kan worden gemaakt door het treffen van 
verkeerskundige maatregelen op bestaande wegen en kruispunten. Dit kost geld en in sommige 
gevallen ook ruimte. In ieder geval leiden deze maatregelen mogelijk ook tot een afweging in 
het kader van de Wet Geluidhinder en de lokale vertaling hiervan. Dit kan tot gevolg hebben dat 
andere, alternatieve oplossingsrichtingen moeten worden gevonden.  
 
Een mogelijkheid is het treffen van maatregelen voor een intensiever gebruik van de Merwede-
Lingelijn en het verbeteren van de afstemming tussen verschillende vervoersmodaliteiten.   
Inspanningen, gericht op het bevorderen van het gebruik van de fiets, hebben positieve invloed 
op de belasting van de lokale wegen. Een rechtstreekse langzaam verkeer verbinding tussen 
Leerdam-Noord en het centrum kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.  
 
De belangrijkste ruimtelijke opgave in Leerdam in de nabije toekomst, is de realisatie van het 
uitbreidingsplan Broekgraaf ten westen van Leerdam (ca. 1.000 woningen). Het is van belang 
om de effecten van dit plan op de verkeersbewegingen in en om Leerdam mee te nemen bij het 
zoeken naar oplossingen van de huidige knelpunten.  
 
Wonen 
De ontwikkeling van bevolking en woningvoorraad eind jaren negentig laat zien dat na een 
periode van groei, sinds 2000 de woningproductie in Leerdam (op een uitzondering in 2007/8 
na) op een zodanig laag niveau ligt, dat de autonome natuurlijke aanwas niet meer volledig kan 
worden opgevangen. Het totaal aantal personen dat vertrekt uit de gemeente is groter dan de 
vestiging: er is sprake van een vertreksaldo. Dit geldt niet voor de buitenlandse migratie: daar is 
een (bescheiden) vestigingssaldo als gevolg van met name gezinshereniging. Onderstaande 
figuur maakt dit goed duidelijk: 
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BRON: CBS, bewerking gemeente Leerdam 

 
In januari 2008 heeft de gemeenteraad het ‘Position Paper’ vastgesteld. Het Position Paper 
geeft een actuele visie op hoofdlijnen ten aan zien van de ‘Structuurvisie Plus 2001’ en de 
‘Woonvisie Leerdam’ in relatie tot actuele ontwikkelingen. Mede aan de hand van de 
aanbevelingen van het Position Paper zijn de volgende uitgangspunten vastgesteld: 

 Bouwen voor het economisch draagvlak van de stad: 
- Bouwen voor doorstroming 
- Aandacht voor aandachtsgroepen; lagere inkomens, starters, ouderen en allochtonen 
- Bouwen voor het behouden en aantrekken van hogere inkomens  

 50% vervangende nieuwbouw op herstructureringslocaties in het sociale segment;  

 24 % woningbouw in het sociale segment in Leerdam Broekgraaf; 

 In herstructurering en uitbreiding ontwikkelen van en ruimte bieden voor woningen die door 
middel van koopconstructies voor lagere inkomens bereikbaar zijn of worden; 

 Behoudend met toevoegingen van appartementen, echter op herstructureringslocaties, 
rondom toekomstig station West en inbreidingslocaties in het centrum biedt het potentie; 

 Ruimte bieden voor particulier en collectief opdrachtgeverschap; 

 Nadrukkelijke aandacht voor de relaties met het taakveld wonen, zorg en welzijn.   
 
Deze uitgangspunten vormen een leidraad bij de nadere uitwerking van het indicatieve 
woningbouwprogramma uit 2005. In dit woningbouwprogramma staan de woningbouwplannen 
voor de periode 2008 – 2020 voor het merendeel vast. Bij de uitwerking van het kwalitatieve 
deel worden, samen met de reeds genoemden uitgangspunten, vier soorten 
ontwikkelingslocaties of -gebieden onderscheiden:   
- Lopende bouwplannen: dit zijn al de bouwplannen zoals bekend waren bij de start van het 

actualiseren van de Regionale Woonvisie. Het betreft zowel juridisch harde bouwplannen 
waarvan in sommige gevallen de bouw al is gestart, als nog niet ver uitgewerkte initiatieven. 

- Herstructureringslocaties: Op de herstructureringslocaties wordt uitgegaan van sloop van 
sociale huurwoningen en vervangende nieuwbouw van gemiddeld 50% sociale woningbouw 
(huur + koop).   

- Broekgraaf: De nieuwe wijk Broekgraaf zal direct (via doorstroming vanuit de opgave voor 
vervangende sociale nieuwbouw bij sloop) en indirect (via doorstroming in de goedkope en 
middeldure sector) mogelijkheden moeten bieden aan doorstroming vanuit de 
herstructureringslocaties, maar ook voldoende aantrekkingskracht moeten hebben voor 
woningzoekenden van buiten Leerdam. 

- Nieuwe bouwplannen moeten op basis van regionale afspraken eerst regionaal worden 
afgestemd. Uitgangspunt hierbij is dat iedere gemeente voor migratiesaldo ‘nul’ bouwt. Pas 
na de vaststelling van de Regionale Woonvisie, naar verwachting rond de zomer van 2013, 
zal blijken of en zo ja in welke mate daarvan mag worden afgeweken. De bandbreedte die 
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daardoor mogelijk ontstaat mag overigens van de provincie het maximaal aantal toe te 
voegen woningen van 4.500 in de periode 2010-2019 niet overstijgen.   

 
Bevolkingsontwikkeling 
Op basis van de huishoudensontwikkeling en het huidige woningbouwprogramma is de 
verwachting dat Leerdam voorlopig niet te maken krijgt met de gevolgen van een eventuele 
krimp van het aantal inwoners of het aantal huishoudens. In sommige delen van het land (Zuid-
Limburg, Oost Groningen) is nu al sprake van krimp en zal dit naar verwachting de komende 
jaren in grotere delen van het land waarneembaar zijn.  
 
De bevolkingsontwikkeling maakt het noodzakelijk dat Leerdam de komende jaren kritisch kijkt 
naar met name de kwalitatieve invulling van het woningbouwprogramma. Hierbij spelen niet 
alleen de betaalbaarheid van de woning en andere woningkenmerken een belangrijke rol. In het 
bijzonder moet daarnaast aandacht worden besteed aan de eisen die huishoudens stellen aan 
de kwaliteit van de woonomgeving (openbare ruimte, voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid 
e.d.). 
 
Voor de komende jaren heeft Leerdam een flink woningbouwprogramma in voorbereiding. De 
Leerdamse woningvoorraad zal voor 2030 met bruto circa 1.400 woningen zijn toegenomen. De 
verwachting is dat de Leerdamse bevolking hiermee groeit van 20.733 inwoners op 1 januari 
2010 tot ruim 22.000 inwoners in 2030. In deze jaren zal de woningbehoefte meestijgen, omdat 
ook de gezinsverdunning zich verder zal gaan ontwikkelen.  
Ter illustratie is in bijlage 2 het  woningbouwprogramma (stand 1 maart 2012) opgenomen. 
Hierin komt overigens tot uiting dat het woningbouwprogramma van de gemeente Leerdam als 
gevolg van onder meer de huidige economische omstandigheden getemporiseerd is. Omgeveer 
de helft van het  woningbouwprogramma wordt pas na 2020 gerealiseerd.  
 
In  2013 zal in het kader van een nieuwe Woonvisie worden onderzocht in hoeverre de huidige 
uitgangspunten nog actueel zijn. Mogelijk zal als gevolg van gewijzigde omstandigheden op de 
woningmarkt, nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd of andere accenten worden gelegd. 
De regionale Woonvisie van de regio Alblasserwaard- Viifheerenlanden, die eveneens in 2013 
wordt vastgesteld, vormt daarvoor overigens ook een belangrijk kader.  

 
 
Economie 
In Leerdam ontbreekt de planologische ruimte voor nieuwvestiging van traditionele industriële 
bedrijvigheid, in het bijzonder voor bedrijven in de transport- en distributiesector. In regionaal 
verband zijn hiervoor andere bedrijventerreinen vanwege hun ligging aan met name de A15 en 
de A27 meer geschikt. Gelet op de veranderende economische omstandigheden en de positie 
van Leerdam binnen de grootstedelijke regio’s zal het ruimtelijk beleid in de toekomst vooral 
gericht moeten zijn op het faciliteren van ontwikkelingen die mogelijkheden bieden voor 
hoogwaardige werkgelegenheid in de bijvoorbeeld de dienstensector en passende bij de schaal 
van Leerdam. Voor bestaande bedrijven op het bedrijventerrein Nieuw-Schaijk met 
uitbreidingsbehoefte zal in het kader van de herstructurering moeten worden gezocht naar 
mogelijkheden voor (duurzame) uitbreiding of nieuwbouw.   
 
Voor Leerdam ligt de toekomstige opgave niet in het voorzien van ruimte voor industriële groei. 
De inzet dient zich te richten op het behouden van de huidige werkgelegenheid en het bieden 
van voldoende perspectief voor bedrijven op bedrijventerrein Nieuw-Schaik door middel van 
herstructurering van dit gebied. Daarnaast zal, waar dit mogelijk is,  de inzet vooral gericht 
moeten zijn op het toevoegen van kantoorfuncties in de bestaande stad of voorzien in locaties 
met (hoogwaardige) woon-werkfuncties. Een gebied waar hiervoor ruimte is en dat op de lange 
termijn wellicht goede mogelijkheden biedt, betreft het westelijk deel van Ter Leede. Dit gebied 
ligt binnen de bebouwingscontour van de gemeente Leerdam zoals vastgelegd in de  
Verordening Ruimte van de Provincie Zuid- Holland.  
Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving en, meer dan nu het geval is, een voldoende aanbod 
van woningen in het duurdere segment, speelt mee bij de afweging van bedrijven om zich juist 
hier te willen vestigen.  
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Bij de wens om te komen tot verbreding van de plattelandseconomie zal rekening moeten 
worden gehouden met de huidige landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het 
buitengebied van Leerdam. Nieuwe economische activiteiten en landschaps- en 
natuurkwaliteiten dienen in elkaars verlengde te liggen en elkaar te versterken. Deze ambitie is 
vertaald in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.  
 
Voor het functioneren van het centrum van Leerdam dient het ruimtelijk beleid bij te dragen aan 
de verblijfskwaliteiten en de belevingswaarde van het centrum, de bereikbaarheid van het 
centrum en de parkeermogelijkheden nabij het centrum. Vanwege de kwetsbare positie van het 
centrum zal bijzonder kritisch moeten worden omgegaan met perifere detailhandel en perifere 
detailhandelsvestigingen buiten het centrum.    
 
In het voorjaar 2011 heeft de raad ingestemd met de belangrijkste conclusies van de 
‘Detailhandelsstructuurvisie binnenstad Leerdam’. De belangrijkste binnenstadsopgaven liggen 
bij het Dr. Reilinghplein en de Stationsomgeving en het gebied van de Zuidwal. Als een 
vervolgstap hierop is een Strategisch Ontwikkelingskader Binnenstad (SOB) opgesteld waarin 
voor Leerdam concreet een aantal sleutelprojecten wordt voorgesteld. Dit document wordt in de 
2

e
 helft van 2012 ter vaststelling een de gemeenteraad aangeboden en kan daarna dienen als 

beleidskader voor initiatieven in het centrumgebied.  
 
Zorg, welzijn en educatie 
Gesteld kan worden dat het merendeel van de huidige voorzieningen in Leerdam aansluiten op 
de behoefte. Gelet op de algemene maatschappelijk ontwikkelingen op het gebied van wonen, 
zorg, educatie en welzijn en de toekomstige ontwikkeling van het plan Broekgraaf, is de 
verwachting dat de komende jaren nog extra ruimte nodig zal zijn om te kunnen voorzien in de 
behoefte. Afhankelijk van de vraag naar deze voorzieningen en afhankelijk van de 
mogelijkheden om voorzieningen te clusteren, is in meer of mindere mate ruimte nodig om in de 
behoefte te kunnen voorzien.   
 
Voor de situering van zorg- en welzijnssteunpunten zijn in de afgelopen periode beleidskeuzes 
gemaakt en deels gerealiseerd. Hiermee is tegelijk een aanzet gegeven voor een ruimtelijke 
strategie met betrekking tot het afstemmen van zorg met wonen en andere voorzieningen op 
wijkniveau. De regionaal afgestemde lokale opgave op het gebied van wonen en zorg kan 
zowel op nieuwbouwlocaties als op herstructureringslocaties worden gerealiseerd.  
 
Het is belangrijk dat bij het clusteren van voorzieningen bij ouderenhuisvesting of 
onderwijslocaties rekening wordt gehouden met de inrichting van de directe omgeving van 
dergelijke voorzieningen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan (veilige) routes vanuit deze 
clusters naar (nabijgelegen) winkels of haltes voor openbaar vervoer en openbare ruimten / 
pleinen die een goede verblijfskwaliteit bieden voor verschillende doelgroepen.  
 
Voor het daadwerkelijk realiseren van deze beleidsvoornemens moet er voor gezorgd worden 
dat het ruimtelijk beleid hierop tijdig inspeelt. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de 
totstandkoming van bestemmingsplannen (nieuw en herziening) en bij het opstellen van 
randvoorwaarden en uitgangspunten van ruimtelijke ontwikkelings- en 
herstructureringsplannen.  
 
 

Visie samenleving en ruimte 
 
De beleidsvelden die vallen onder de titel ‘samenleving en ruimte’ hebben met elkaar gemeen 
dat de opgave voor de komende jaren vooral een kwalitatieve opgave is. In de huidige situatie 
beschikt Leerdam namelijk over de benodigde planologische ruimte om in kwantitatieve zin haar 
doelen te kunnen realiseren. In de afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken verricht, 
beleidsnota’s vastgesteld en  projecten opgestart om er voor te zorgen dat de doelstellingen uit 
de Structuurvisie Plus 2001 op het gebied van wonen, economie e.d. worden gerealiseerd. Nu 
komt het er op aan dat de in gang gezette ontwikkeling voorziet in de huidige en toekomstige 
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maatschappelijke behoeften en inspeelt op de langere termijn ontwikkelingen met betrekking tot 
een duurzame leefomgeving.     
 
De regionale economische opgave kan aan scherpte winnen als duidelijk is op welke manier de 
regio functioneert in relatie tot de Utrechtse regio en de Brabantse steden. Leerdam heeft 
namelijk niet alleen te maken met de Zuid-Hollandse regio’s, maar juist ook met stedelijke 
regio’s in de provincie Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland. Omdat Leerdam als 
vestigingsmilieu voor bedrijven in deze context een bescheiden rol speelt, zal Leerdam vooral 
de kwaliteiten van de woon- en leefomgeving als aantrekkelijke vestigingsfactor moeten 
benutten. De bereikbaarheid van de omringende stedelijke regio’s vanuit Leerdam zal in de 
toekomst voor veel huishoudens een steeds belangrijkere rol gaan spelen.  
 
Het realiseren van de voorliggende maatschappelijke opgaven binnen de gemeente Leerdam 
vraagt steeds meer inzicht in de betekenis van maatschappelijke ontwikkelingen voor het 
gebruik van de bebouwde en onbebouwde ruimte. In het algemeen kan worden gesteld dat het 
regionale schaalniveau hiervoor de beste perspectieven biedt. Het gebruik van het wegennet, 
de keuze van bewoners en ondernemers voor woning en woonomgeving of bedrijfspand en het 
gebruik van de lokale voorzieningenstructuur van Leerdam zijn onmiskenbaar verbonden met 
de positie van Leerdan binnen een bepaalde regio. Dit is niet de regionaal begrensde regio op 
basis van bestuurlijke afspraken, maar de feitelijk regio waarin huishoudens zich doorgaans 
bewegen, oftewel de feitelijke leefomgeving. De opgave is dus enerzijds om via het ruimtelijk 
beleid mogelijk te maken dat op langere termijn wordt voorzien in de lokale behoeften en 
anderzijds om, vanuit een regionaal perspectief, in te spelen op de kwalitatieve vraag naar 
woonruimte, bedrijfsruimte, recreatieve voorzieningen of ontspanning.  
 
 

Beleidsdoelen 
 
Centrale doelstelling ‘samenleving en ruimte’: 
Voorzien in voldoende ruimte om gewenste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, wonen, 
economie en zorg, welzijn en educatie in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin mogelijk te 
maken. 
 
Beleidsdoelen die op het niveau van het kernthema ‘samenleving en ruimte’ de komende jaren 
richtinggevend en kaderstellend zijn voor de integrale planologische beleidsvoering, worden in 
de structuurvisie als volgt geformuleerd:  
 
Mobiliteit: 

 Waarborgen van de bereikbaarheid van Leerdam en een verkeersveilige doorstroming over 
het wegennet van Leerdam. 

 Bevorderen van het gebruik van langzaam verkeer (fiets) bij lokale verplaatsingen.  

 Voorkomen toename vrachtverkeer in verblijfsgebieden. 

 Doelmatig gebruik van aanwezige parkeergelegenheid in en rondom Leerdam centrum.   

 Een verkeersveilige woon- en leefomgeving. 
 
Wonen: 

 In aansluiting op de lokale woonbehoefte zorgen voor voldoende ruimte en mogelijkheden 
voor het bouwen van nieuwe woningen (voorzien in de lokale kwantitatieve en kwalitatieve 
woonbehoefte); 

 Zorgen voor voldoende woningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgvraag in een 
omgeving waar rekening wordt gehouden met de beperkingen specifieke behoeften van 
deze huishoudens;   

 Waar nodig en gewenst, vernieuwen en/of aanpassen van de woningvoorraad en de 
woonomgeving voor huidige en toekomstige bewoners. 

 Versterken van de woonfunctie in het centrum van Leerdam (inbreidingslocties en wonen 
boven (en in voormalige) winkels). 
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 Een veilige en leefbare woonomgeving, zowel in sociaal opzicht als met betrekking tot 
milieuhinder en externe veiligheid.  

 
Economie:  

 Levendiger en economisch sterker maken van de stad/gemeente Leerdam (verbreden 
economische basis).  

 Versterking van de binnenstad van Leerdam 

 Toename van het aantal bedrijven en banen in de sector toerisme en horeca. 

 Stijging van het aantal toeristische bezoeken aan Leerdam, o.m. via de Glasroute. 

 Stimuleren van verbrede landbouw, agritoerisme en overige nieuwe economische 
activiteiten in het buitengebied.(vooral in voormalige agrarische bedrijven) 

 Verminderen van het aantal leegstaande panden in de binnenstad. 
 
Zorg, welzijn, educatie:  

 Voorzien in voldoende plaatsen voor huishoudens die zijn aangewezen op huisvesting in de 
categorie beschermd wonen;  

 Voorzien in voldoende woonruimte in de categorieën ‘toegankelijk wonen’ en “verzorgd / 
beschut wonen’;  

 Zorgen voor voldoende en op de behoefte gericht aanbod aan maatschappelijke 
voorzieningen (zorg, welzijn, cultuur, educatie, sport, spelen) en een goede ruimtelijke 
spreiding van maatschappelijke voorzieningen over de wijk (wijkgebonden voorzieningen), 
stad (stedelijke voorzieningen) of dorpskernen.  

 Verbeteren bereikbaarheid Leerdamse voorzieningen vanuit de kernen (openbaar vervoer). 

 Realiseren meer groen- en parkachtige voorzieningen in bestaande wijken. 

 Het stimuleren van Natuur- en Milieu-educatie, o.a. via de ambitie tot realisatie realisatie 
van een kinderboerderij in Leerdam 

 
 

Uitgangspunten ruimtelijk beleid met betrekking tot ‘samenleving en 
ruimte’ 
 
De verschillende uitgangspunten zijn in hoofdlijnen samengevat en onder drie invalshoeken 
gerubriceerd, te weten: 
1. Beleidsmatige afstemming en procesmatige afspraken:  
2. Planmatige opgaven en doorwerking beleid / beheer: 
3. Projectmatige uitwerkingen van beleid: 
 
Beleidsmatige afstemming en procesmatige afspraken  

 Aandacht voor aandachtsgroepen; lagere inkomens, starters, ouderen en allochtonen. 

 Bouwen voor het economisch draagvlak van de stad, d.w.z.: bouwen voor doorstroming en 
voor het behouden en aantrekken van hogere inkomens.  

 Meer/voldoende ruimte voor kantoren. 

 Verbeteren van de mogelijkheden voor openluchtrecreatie. 

 Bij inrichting van de woonomgeving en inrichting van speelplekken, rekening houden met de 
ruimtebehoeften van kinderen.   

 Zorgen voor voldoende woningen die geschikt zijn voor mensen met een (toekomstige) 
zorgvraag in een omgeving waar rekening wordt gehouden met de beperkingen specifieke 
behoeften van deze huishoudens. 
 

Planmatige opgaven en doorwerking beleid:  

 Verkrijgen heldere structuur en communicatievoorziening aangaande parkeerplaatsen met 
betaald parkeren, vergunninghoudersparkeren en vrij parkeren 

 Instellen verkeersveilige schoolomgevingen. 

 Bij besluitvorming over perifere detailhandel hanteren van de richtlijnen van de provincie 
Zuid-Holland.  

 Continuering inrichting ‘Duurzaam Veilig’ gemeente Leerdam. 
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 Uitvoering geven aan het fietsbeleidsplan. 

 Opstellen van een ‘Meerjaren Uitvoeringsprogramma Fiets 2011 – 2020’ met bijbehorende 
infrastructurele en gedragsmaatregelen.  

 Onderzoeken haalbaarheid opstellen van een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

 Onderzoek naar foutparkeren en overlast vrachtwagens. 

 Uitvoering geven aan de Nota Openluchtrecreatie. 

 Vaststellen van een Strategisch Ontwikkelingskader Binnenstad. 

 Uitvoering geven aan de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 2012-2016. 
 

Projectmatige uitwerking van beleid:  

 Reconstructie van de Zuid Hollandweg, waarbij het gehele wegvak Zuid-Hollandweg / Recht 
van ter Leede tot aan de rotonde op de Parallelweg dient te worden beoordeeld op 
doorstroming en verkeersveiligheid en integraal te worden heringericht.  

 In aansluiting op de lokale woonbehoefte zorgen voor voldoende capaciteit voor 
woningbouw op (her)ontwikkelingslocaties (voorzien in de lokale kwantitatieve en 
kwalitatieve woonbehoefte). 

 Creëren van een culturele as die loopt van de Diefdijk tot aan het dorp Oosterwijk, via 
enkele duidelijk voor bezoekers herkenbare culturele speerpunten.   

 Waar nodig en gewenst, vernieuwen en/of aanpassen van de woningvoorraad en de 
woonomgeving voor huidige en toekomstige bewoners. 

 Realisatie van maatschappelijke voorzieningen in Broekgraaf. 
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Figuur 4a: Overzichtskaart ‘samenleving en ruimte’ Leerdam  
 
 

 
 
 

 



 

  Gemeentelijke structuurvisie Leerdam 2020 DEEL II: SAMENLEVING EN RUIMTE 29 

 

 
 
Figuur 4b: Overzichtskaart ‘samenleving en ruimte’ Kedichem  

 

 
 
Figuur 4c: Overzichtskaart ‘samenleving en ruimte’ Schoonrewoerd  
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DEEL III: RUIMTELIJK ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 

 
 

Inleiding 
 
Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief borduurt voort op het kader zoals dat in de Structuurvisie 
Plus 2001 is vastgelegd. Deze ruimtelijke visie staat aan de basis van de ruimtelijke 
ontwikkelingen van dit moment. In deze nieuwe structuurvisie voor de periode 2012 – 2020 
vormt de ruimtelijke visie uit 2001 dus het uitgangspunt voor de gebiedsgerichte uitwerking.  
 
Samenvattend omvat dit deel de volgende stappen: 
Stap 1: Benoemen kaders van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de periode 2012 – 
2020. 
Stap 2: De ruimtelijke consequenties van de beleidsdoelen en uitgangspunten ‘duurzame 
leefomgeving’ en ‘samenleving en ruimte’ vertalen in gebiedsgerichte opgaven. 
Stap 3: Het omschrijven van uitgangspunten voor het realiseren van de gebiedsgerichte 
opgaven.  
 
 

Ruimtelijk raamwerk 
 
In het kader van de Structuurvisie Plus 2001, is de ruimtelijke structuur van Leerdam verkend, 
geanalyseerd en gewaardeerd. Gegeven de betekenis van het watersysteem voor een ook op 
lange termijn duurzame ontwikkeling, is hieraan waar nodig bijzondere aandacht besteed. De 
ruimtelijke verkenning heeft aanknopingspunten en randvoorwaarden voor gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen in beeld gebracht. Hiertoe is een typering van de ruimtelijke structuur gegeven.  
 
Lijnen en vlakken 
De ruimtelijke structuur van de gemeente Leerdam kan worden beschreven in de vorm van lij-
nen (dijken, wegen, waterlopen), vlakken (kernen, wijken, gebiedsdelen) en elementen (bijzon-
derheden, beeldbepalende gebouwen). Ook het watersysteem is opgebouwd uit lijnen en vlak-
ken. De lijnen en vlakken vormen samen het ruimtelijk raamwerk, de drager van het stedelijk en 
landelijk weefsel, de "vingerafdruk" van Leerdam.  
 
De analyse van de ruimtelijke structuur en de typering van lijnen, vlakken en elementen maakt 
duidelijk dat in Leerdam een sterk en helder "raamwerk" aanwezig is. Dit "raamwerk" heeft be-
tekenis als cultureel erfgoed en bepaalt de culturele identiteit van Leerdam. Duurzaam behoud 
en waar nodig het versterken en opnieuw zichtbaar maken van dit raamwerk is dan ook een 
belangrijk uitgangspunt van beleid. Op deze wijze is het ook mogelijk de gewenste verknoping 
van Leerdam met het Groene Hart te versterken. 
 
Ontwikkelingen in stad en landelijke gebied dienen per saldo bij te dragen aan het behoud en 
het versterken van dit "raamwerk". En vanuit de ruimtelijke kwaliteit van dit "raamwerk" kunnen 
randvoorwaarden en aanknopingspunten worden geformuleerd voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. De opbouw en inhoud van het raamwerk bieden ook goede mogelijkheden voor 
het inpassen van gewenste toekomstige ontwikkelingen én het versterken van bestaande kwa-
liteiten. 
 
De herkenbare elementen en belangrijke landschappelijke en historische dragers vormen 
samen een geheugenlandschap, een zogenaamde "mental map" die door iedereen in meer of 
mindere mate als beeld van de stad en het landelijk gebied wordt ervaren. Deze "mental map" 
kan worden versterkt door:  

 de identiteit en herkenbaarheid van de lijnen te versterken; 

 de betekenis en ruimtelijke uitstraling van bijzondere elementen te vergroten; 

 de relatie tussen Leerdam, de kernen en het buitengebied te versterken; 
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 de randen en overgangen, zowel binnen als buiten de stad, te verduidelijken en te ver-
sterken. 

 
Openbare ruimten 
Openbare ruimte en groen zijn in het stedelijk gebied van Leerdam veelal gebonden aan 
wegen. De lange lijnen zijn aldus ook de dragers van landschappelijke ruimte: het landschap in 
de stad. In Leerdam is dit ruimtelijk concept min of meer toevallig ontstaan, en mede daardoor 
onvoldoende herkenbaar als kwaliteit. Maar de open ruimte langs de lijnen heeft wel betekenis 
als beeld (geschiedenis) en (potentieel) als openbare gebruiksruimte.  
 
De betekenis van de bestaande openbare ruimte binnen de vlakken kan verder worden 
versterkt door in de ruimtelijke planvorming aandacht te besteden aan: 

 de relatie met de lange lijnen; 

 het vrijwaren van kleine, open ruimten van bebouwing; 

 afstemming op het natuurlijke systeem van water en bodem. 
 
 

Opgaven ‘samenleving en ruimte’  
 
In het kader van de uitvoering van de Structuurvisie Plus zijn in 2001 diverse plannen en 
ontwikkelingen benoemd. In de jaren na vaststelling van de Structuurvisie Plus in 2001 zijn een 
aantal belangrijke plannen en projecten in gang gezet. Met elkaar dragen deze plannen en 
projecten er toe bij dat Leerdam de komende jaren kan voorzien in de vraag naar ruimte voor 
de verschillende functies.  
 
In de onderstaande tabellen is schematisch weergegeven welke opgaven er per beleidsveld zijn 
onderscheiden en voor welke gebieden deze opgaven betekenis hebben.  
 
 
Verkeer en mobiliteit  
 Gebiedsgerichte opgaven 

 Stedelijk gebied  Dorpskernen  Landelijk gebied 

Beleidsdoel:    

Waarborgen bereikbaarheid 
Leerdam en verkeersveilige 
doorstroming. 

Verbeteren van de 
verkeersafwikkeling over het 
hoofdwegennet. 
 

  

Reconstructie van wegen daar waar het verkeer 
leidt tot onveilige situaties en verminderde 
leefbaarheid.  

 

Tegengaan van sluipverkeer.  

Bevorderen van het gebruik van trein, bus en fiets 
bij vervoersbewegingen van en naar Leerdam.    

 

Bevorderen gebruik langzaam 
verkeer (fiets) bij lokale 
verplaatsingen.  

Versterking 
langzaamverkeersrelaties van de 
wijken met het centrum. 

  

Voorkomen toename 
vrachtverkeer in verblijfsgebieden. 

Bedrijvigheid zodanig situeren en ontsluiten dat dit 
niet leidt tot een toename van verkeer in 
verblijfsgebieden.  

 

Voldoende parkeergelegenheid en 
doelmatig gebruik 
parkeergelegenheid in en rondom 
Leerdam centrum.   

Voorzien in voldoende 
parkeerruimte op goed 
bereikbare locaties aan de rand 
van het centrum.   

  

Ontmoedigen van doorgaand 
verkeer in de binnenstad. 

  

Verkeersveilige woon- en 
leefomgeving. 

Bij nieuwbouw en herinrichting van bestaande 
wijken hanteren van Duurzaam Veilig principes 
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Wonen  
 Gebiedsgerichte opgaven  

 Stedelijk gebied  Dorpskernen  Landelijk gebied  

Beleidsdoel:    

Voldoende passende woonruimte  Uitvoering geven aan 
herstructurering west  en 
realisatie Broekgraaf 

Locaties 
Schoonrewoerd 
en Kedichem 

Ontwikkeling landgoed.  

Ontwikkelen overige 
inbreidingslocaties  

  

Realisatie uitbreidingslocatie   

Voldoende zelfstandige 
zorgwoningen 

Opgave betrekken bij diverse 
ontwikkelingen (in relatie tot 
zorg-welzijnspunt). 

 Incidenteel via maatwerk 

Vernieuwen woningvoorraad Onderdeel van opgave in kader 
herstructurering van vooral 
Leerdam-West.  

  

Versterken woonfunctie centrum Opgave betrekken bij inbreiding 
/ herstructurering 
centrumlokaties 

  

 

 
Economie 
 Gebiedsgerichte opgaven 

 Stedelijk gebied  Dorpskernen  Landelijk gebied 

Beleidsdoel:    

Verbreden economische basis Herstructurering Nieuw Schaik 
inzetten voor arbeidsintensieve 
bedrijventerrein gebonden 
bedrijven.  

  

Ruimte voor kleinschalige 
kantoorvoorzienigen t.b.v. 
bestaande Leerdamse bedrijven 
of nieuwe kleine (regionale) 
dienstverlenende bedrijven.  

  

Hoogwaardige bedrijvigheid in 
combinatie met wonen. 

  

Ontwikkeling kleinschalige 
bedrijfslocaties in of aan rand 
van woonwijken.  

  

Ruimte bieden voor startende bedrijven binnen woongebieden en stimuleren 
buurteconomie. 

Stijging  toeristische bezoeken / 
toename bedrijven en banen in 
sector toerisme en horeca 

Koppelen toeristisch-recreatieve trekkers.  

Concentratie glasattracties en 
realisatie Glasroute. 

  

Creëren van een culturele as   

Versterken aantrekkingskracht 
centrum. 

  

Verbeteren lokale/regionale routestructuur wandelpaden, fietspaden en 
ruiterpaden.  

Verbeteren verbindingen tussen Leerdam en buitengebied. 

Stimuleren van verbrede 
landbouw en agritoerisme 

  Versterken economische 
basis agrarische sector / 
benutten mogelijkheden 
agri-toerisme 

Stimuleren van nieuwe 
economische dragers 
buitengebied 

  Versterken economische 
basis buitengebied 

Verminderen leegstaand panden 
in binnenstad  

Ontwikkelen ‘rotte plekken’   

Stimuleren ‘wonen boven 
winkels’  
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Zorg, welzijn en educatie  
 Gebiedsgerichte opgaven 

 Stedelijk gebied  Dorpskernen  Landelijk gebied 

Beleidsdoel:    

Voorzien in capaciteit beschermd 
wonen 

Vervangen huidige 
verzorgingstehuis voor nieuw 
onderkomen.  

  

Voorzien in capaciteit 
‘toegankelijk wonen’ en “verzorgd 
/ beschut wonen 

Opgave is onderdeel bij opstellen woningbouwprogramma locatieontwikkeling 
nieuwbouw en herstructurering. 

Nabijheid en goede 
bereikbaarheid van zorg- 
welzijnsvoorzieningen.  

Gespreid over de stad vestigen van, zorg- en welzijnssteunpunten. In Noord 
(inclusief een servicepunt voor Schoonrewoerd) in Huis er Leede, In Centrum-
Oost in Lingesteijn en in West (inclusief een servicepunt voor Kedichem en 
Oosterwijk) op de locaties Meesplein en Broekgraaf. 

Verbeteren bereikbaarheid 
Leerdamse voorzieningen vanuit 
de kernen (openbaar vervoer). 

Haltes in stedelijk gebied liggen 
nabij voorzieningencentra 

Openbaar vervoer en collectief 
vraagafhankelijk vervoer inrichten naar 
behoefte via dienstregeling en situering 
haltes in kernen en nabij voorzieningen.  

Realiseren van meer groen- en 
parkachtige voorzieningen in de 
wijken.   
 

Opgave betrekken bij 
ontwikkeling uitbreidingslocaties 
en stedelijke vernieuwing.   

  

Afhankelijk behoefte en gebruik 
kunstgras, ruimte reserveren 
voor sportvoorzieningen.   

  

Op buurtbehoefte ingerichte 
speelvoorzieningen en betere 
spreiding hiervan.  

  

Realisatie kinderboerderij  Realiseren op gewenste locatie 
op basis uitkomst 
locatieonderzoek  

  

 
Uit de tabellen kan worden opgemaakt dat de beleidsopgave op het gebied van samenleving en 
ruimte voor een belangrijk deel het stedelijk gebied van Leerdam betreft. In de dorpskernen en 
het landelijk gebied is beduidend minder dynamiek. In deel IV zijn de opgaven per deelgebied 
en beleidsthema nader uitgewerkt.  
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Visie ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 
 
Het ‘evenwichtig ontwikkelingsscenario’ als uitgangspunt 
Op basis van de ruimtelijke analyse is voor de Structuurvisie Plus 2001, in de vorm van twee 
mogelijke scenario's, het ruimtelijk streefbeeld in kaart gebracht: het ‘consolidatiescenario’ en 
het ‘evenwichtig ontwikkelingsscenario’.   
 
Deze scenario's geven de bandbreedte van de mogelijke ruimtelijke ontwikkeling van Leerdam 
weer. In 2001 is gekozen voor het scenario "evenwichtige ontwikkeling". Door actieve aanpak 
van het ruimtelijk raamwerk van Leerdam biedt dit scenario de beste perspectieven voor het 
realiseren van de ambities. 
 
Het belang van de verbinding tussen het stedelijk gebied en het cultuurhistorisch waardevolle 
buitengebied van Leerdam voor de stad wordt in dit model vertaald in een actieve aanpak van 
de lijnen. Stimulering van positieve ontwikkelingen, zoals behoud van de woonfunctie in 
cultuurhistorische bebouwing, versterking van groenstructuren in samenhang met 
waterstructuren en verbetering van recreatieve routes zijn hiervan voorbeelden. Vanuit de stad 
wordt geïnvesteerd in het landelijk gebied. Ongewenste bedrijfsvestiging in het landelijk gebied  
kan o.a. worden tegengegaan omdat de gemeente binnen de bebouwingscontour zoals 
vastgelegd door de provincie fysiek voldoende ruimte heeft. Bij toedeling van functies wil de 
gemeente nadrukkelijk sturen, teneinde een samenhangende structuur te realiseren. Nieuwe 
hoofdinfrastructuur in de vorm van een rondweg is om verkeerskundige redenen niet 
noodzakelijk maar ruimtelijk ook niet inpasbaar. 

 
De linten worden ook herkenbaar gemaakt en opgewaardeerd binnen het stedelijk gebied. 
Hierdoor ontstaan vanzelfsprekende verbindingen tussen stad en ommeland. De stadsranden 
worden duurzaam heringericht op basis van een ruimtelijke visie die een afronding van het 
stedelijke gebied combineert met een hoge mate van verknoping van rood, groen en blauw. 
Deze thans als restruimtes getypeerde gebieden (inclusief de restruimtes langs het spoor en de 
Linge) kunnen mogelijk worden getransformeerd tot waardevolle plekken in de stad.  
 
Duurzaam waterbeheer leidt zowel in het stedelijke gebied als in het buitengebied tot ver-
betering van de waterkwaliteit, visueel aantrekkelijk water en voldoende waterberging ge-
koppeld aan recreatie en natuur(ontwikkeling). In natuurgebiedjes wordt gestreefd naar 
aangepast peilbeheer en een betere waterkwaliteit. Bij de keuze, het ontwerp en de inrichting 
van nieuwe bouwlocaties wordt rekening gehouden met de waterhuishouding en de 
bodemgesteldheid. 
 
Gelet op het provinciale beleid en de gemeentelijke uitgangspunten op basis van het 
‘evenwichtig ontwikkelingsscenario’ kan worden geconstateerd dat de nagestreefde kwaliteiten 
en ambities van de gemeente Leerdam aanvullend zijn ten opzichte van de provinciale 
intenties.  

 
De strategie voor de uitwerking en realisatie van de beleidsmatige opgaven kunnen per gebied 
verschillen. Afhankelijk van hetgeen in een gebied wordt nagestreefd, de betrokken partijen en 
de ambities kan de gemeente voor een bepaalde aanpak kiezen. Daar waar behoud van 
natuur- of andere waarden een belangrijk deel van de opgave vormen, is de aanpak gericht op 
beheer en/of versterking van de betreffende waarden (“toelatingsplanologie”). Andersom zal de 
gemeente in een gebied met veel ontwikkelingsopgaven hier doelgericht sturen op een goede 
samenhang tussen de noodzakelijke te realiseren functionele kwaliteit(en) en de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit (“ontwikkelingsplanologie”).  
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Beleidsdoelen 
 
Centrale doelstelling ‘ruimtelijk ontwikkelingsperspectief’: 
Het voorzien in een ruimtelijk kader waarbinnen maatschappelijk gewenste ontwikkelingen op 
basis van de visie op een duurzame leefomgeving actief danwel passief mogelijk worden 
gemaakt.  
Doelstellingen met betrekking tot de ruimtelijke structuur 
1. Versterken en zichtbaar maken van ruimtelijk raamwerk: lijnen, vlakken, elementen; 
2. Versterken relaties stad en buitengebied door nieuwe invulling en vormgeving van stads-

randen en overgangszones; 
3. Ruimtelijke ontwikkelingen enten op de kwaliteiten en potenties van het ruimtelijk raamwerk; 
4. Kwaliteiten van water en ecologie benutten als sturend planelement; 
5. Streven naar zuinig en duurzaam ruimtegebruik. 
 

Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid  
 

 Bij de keuze, het ontwerp en de inrichting van nieuwe bouwlocaties wordt rekening 
gehouden met de waterhuishouding en de bodemgesteldheid.  

 Versterken groenstructuren in samenhang met waterstructuren en verbetering recreatieve 
routes.  

 Ongewenste bedrijfsvestiging in het landelijk gebied kan worden voorkomen doordat de 
gemeente voldoende ruimte heeft binnen de stads- en dorpsgrenzen.  

 Duurzaam (her)inrichten van stadsranden op basis van een ruimtelijke visie die een 
afronding van het stedelijk gebied combineert met een hoge mate van verknoping van rood, 
groen en blauw.  

 In natuurgebiedjes wordt gestreefd naar aangepast peilbeheer en een betere waterkwaliteit. 

 Behoud van de woonfunctie in cultuurhistorische bebouwing. 

 Het versterken van de economische basis van het buitengebied door het stimuleren van 
verbrede landbouw, agritoerisme en nieuwe economische dragers. 

 Verbeteren beeldkwaliteit van het Recht van ter Leede/ Zuid-Hollandweg, met name voor 
de uitmonding van de lijn op de Linge.  

 Bezien recreatieve potenties van het overgangsgebied tussen de Diefdijk en het stedelijk 
gebied, in het bijzonder de aanhechting aan de Linge.  
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Figuur 5: Structuurvisie gemeente Leerdam 
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DEEL IV: ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF PER 
DEELGEBIED 

 
 
Inleiding 
 
In deel I, II en deel III zijn voor Leerdam de belangrijkste beleidsdoelen geformuleerd. In het 
vorige deel (III) is daarnaast ook het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief op hoofdlijnen geschetst 
en zijn de ruimtelijke relevante deelgebieden onderscheiden.  
In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt hoe de komende jaren de geformuleerde 
beleidsdoelen worden vertaald naar de verschillende te onderscheiden deelgebieden in 
Leerdam (doorwerking van beleid).  
 
De beleidsdoelen en beleidsprogramma’s op het gebied van ‘samenleving en ruimte’ leiden in 
een aantal gevallen tot concrete ruimtelijke opgaven voor de periode 2012 – 2015/2020. 
Ruimtelijke opgaven uit het beleidsprogramma van de Structuurvisie Plus 2001 die nog niet zijn 
gerealiseerd, maar wel de komende jaren in uitvoering worden genomen, worden in de 
ruimtelijke opgave voor 2012-2015/2020 meegenomen. Ook, maar dan in mindere mate, geldt 
voor de beleidsdoelen met betrekking tot een ‘duurzame leefomgeving’, dat hieraan ruimtelijke 
opgaven zijn verbonden. Hierbij gaat het veelal om het beschermen of versterken van 
bestaande waarden.  
 
De gebieden zoals die voor het ontwikkelingsperspectief 2001 zijn onderscheiden vormen het 
uitgangspunt voor het op te stellen ontwikkelingsprogramma en de hierbij passende 
ontwikkelingsstrategie.  
 

 
Leerdam West 
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid 
In het woongebied West, ten zuiden van de spoorlijn, is het beleid gericht op versterking van het 
woon- en leefklimaat door herstructurering van woningvoorraad en woonomgeving in combina-
tie met flankerend sociaal-economisch beleid. In samenhang hiermee zal op kwalitatief hoog-
waardige wijze invulling worden gegeven aan de stadsrandzone door een evenwichtige verwe-
ving van wonen, groen/water en recreatie. Hier moet de stad het buitengebied binnen haar 
grenzen halen. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan: 
- Het aanpassen en vernieuwen van (delen) van de bestaande woningvoorraad (meer duur-

dere woningen voor doorstroming, meer woningen voor ouderen) in combinatie met het 
verbeteren van de woonomgeving. Het accent ligt daarbij op het realiseren van "ruimte" 
binnen de wijk in de vorm van water (berging) en groenvoorzieningen en het maken van 
routes binnen de wijk en naar buiten. 

- Kwaliteitsverbetering van de bestaand groen- en recreatievoorzieningen (sportvelden, 
volkstuinen, speelplekken, groenzones) waardoor de gebruiksmogelijkheden en de ruimte-
lijk-visuele uitstraling verbeterd worden. 

- Inrichting van een groen/blauwe stadsrandzone tussen de bestaande bebouwing en de 
Koenderseweg als recreatief uitloopgebied voor West en als overgangsgebied naar het 
buitengebied.  

- In bescheiden mate is ook kleinschalige bedrijvigheid inpasbaar indien dit een bijdrage 
levert aan de buurteconomie en de gewenste verbreding van de werkgelegenheid. 

- Realisering van een verbinding voor zowel langzaam verkeer (de relatie Ter Leede en 
West) en het autoverkeer door middel van een gelijkvloerse spoorwegovergang. Gelijktijdig 
dient de functie van de Koenderseweg ten zuiden van het spoor heroverwogen te worden 
(langzaamverkeersroute). 

- Nader onderzoeken en afwegen van opties ter ontlasting van de Tiendweg. 
- Versterken van de relatie tussen het zuidelijk deel van de wijk West en het water, de Linge.  
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- Versterken van het beeld en de identiteit van de glasfabriek. 
- Verruiming van de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van de omgeving van de 

Wiel. 
- In de westelijke uitbreiding dient de "uitdunning" van bestaand West en een aanzienlijk deel 

van het programma toename woningvoorraad gestalte te krijgen. 
- Toepassing van duurzaamheidsaspecten voor waterbeheer in zowel het bestaand stedelijk 

gebied als de uitbreiding. Kansen voor het verbeteren van de waterkwaliteit, de aanleg van 
meer open water, beheer van grondwaterstanden en de afkoppeling van schoon verhard 
oppervlak van de riolering kunnen benut worden door zoveel mogelijk mee te liften met 
renovatieprojecten van woningen, wegen en riolering. 

 
Het wijkontwikkelingsplan (WOP) voor Leerdam-west dat in 2002 is vastgesteld is gericht op het 
verbeteren van de leefbaarheid en toekomstwaarde van de wijk West. In dit plan vormen drie 
met elkaar samenhangende hoofdthema’s het uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid: 
- De ontwikkeling van een ruimtelijk samenhangend plan met meer openbare ruimte in de 

directe nabijheid van de woning; 
- De afstemming van het woningaanbod en het voorzieningenaanbod op de huidige en 

toekomstige sociaal-maatschappelijke identiteit van de wijk; 
- De realisatie van een duurzame leefomgeving met een groter oppervlak aan groen en 

water.  
Via het project Mensen maken de Wijk wordt uitvoering gegeven aan het flankerend sociaal-
economisch beleid.  
 
 

Leerdam Centrum 
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid 
De afgelopen jaren (2004 – 2011) zijn verschillende projecten gerealiseerd ter verbetering van 
de vernieuwing van de entree van Leerdam en de herontwikkeling van een aantal aan-
grenzende gebieden aan de centrumzijde (bijvoorbeeld. Meent, Wilhelminakade, 
gasfabriekterrein), deels voor wonen en deels voor kantoren en parkeervoorzieningen.  
Rekening moet worden gehouden met reconstructie van de Zuid-Hollandweg, als onderdeel van 
de hoofdwegenstructuur, om de toekomstige verkeersafwikkeling te kunnen waarborgen. 
Ambitie is om een stedelijke ruimte te creëren die het centrum zichtbaar maakt en de relatie 
tussen de wijk West en het centrum versterkt. De planvorming heeft gestalte gekregen via het  
“masterplan Poort van West”.  
 
Het centrum van Leerdam, de historische binnenstad langs de Linge, dient het kloppend hart 
van een vitale gemeente te blijven. Nieuwe impulsen zijn noodzakelijk om de stuwende uitstra-
ling van dit centrum ook op termijn te waarborgen. De detailhandelsstructuurvisie en de nadere 
uitwerking daarvan via het Strategische Ontwikkelingskader Binnenstad, geven daar een 
invulling aan.  Kleinschaligere ontwikkelingen die bijdragen aan het verbeteren van de 
leefbaarheid van de binnenstad, zoals het ‘wonen boven winkels’ worden in dit kader ook 
gestimuleerd.  
Het is eveneens belangrijk dat Leerdam ontwikkelingen beoordeelt op de mate waarin de 
ontwikkeling een bijdrage levert aan de verbetering van de toeristische attractiviteit van 
Leerdam. Door bijvoorbeeld lichte horecafuncties toe te laten binnen gebieden met een 
verblijfsfunctie kan de kwaliteit van de binnenstad worden verhoogd. Aan de andere kant is het 
belangrijk dat daar waar horecafuncties conflicten met andere functies in de binnenstad kunnen 
opleveren deze hier juist moeten worden geweerd.  
 
Ruimtelijke ontwikkelingen dienen onder andere bij te dragen aan één of meer van de hieronder 
genoemde doelstellingen: 
- Behouden van een vitaal centrum (stimuleren ‘wonen boven winkels’, aandacht voor 

beeldkwaliteit van gebouwen en openbare ruimte in onderlinge samenhang).  
- Verbeteren van de routing van het winkelcentrum (rondwandeling). 
- Verbeteren van de centrale winkelas in het zuidelijk deel, richting de Linge (“Het Anker”).  
- Versterken van het zicht op de rivier grenzend aan de historische binnenstad.  
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- Het zoveel mogelijk voorkomen nieuwe bebouwing in het stroombed (inclusief de 
uiterwaarden) van de Linge. Inpassing van "extensieve en natte" recreatie wordt wel 
mogelijk geacht. 

- Behoud van de landschappelijke kwaliteiten voor het gebied ten zuiden van de Linge. 
Handhaven van het open gebied en de boomgaarden in de gemeente Lingewaal en het 
karakteristieke zicht op de binnenstad (hofje, Zuidwal) is daarbij essentieel. 

- Versterken toeristische attractiviteit en verblijfskwaliteit van de binnenstad, onder meer via 
versterking (ver-)binding tussen Glascentrum en Glasmuseum aan de Lingedijk 
(Glasroute).  

- Uitvoering geven aan de belangrijkste binnenstadsopgaven zoals benoemd in de 
detailhandelsstructuurvisie. Dit betreft vooral het versterken van het Dr. Reilinghplein, de 
stationsomgeving en de Zuidwal. Dit is verder uitgewerkt in het Strategisch 
Ontwikkelingskader Binnenstad , wat gebruikt kan worden als toetsingskader voor 
initiatieven in de binnenstad.  

 
 
Leerdam Noord 
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid Leerdam Noord  
In de wijk Noord staat, gegeven de aanwezige kwaliteit van de woonomgeving, een zorgvuldig 
beheer van de bestaande voorzieningen en openbare ruimte voorop. Ruimtelijke ontwikkelingen 
dienen bij te dragen aan: 
- Behouden van de bestaande karakteristiek van het bebouwingslint aan de noordrand, 

Loosdorp en handhaven van de vrijstaande woonbebouwing in ruime opzet met 
doorzichten naar het open gebied (verdichting is ongewenst). 

- Versterken van de recreatiemogelijkheden in de directe woonomgeving, bijvoorbeeld door 
herinrichting van de beschikbare groene ruimte in en naast de wijk. 

- Verbeteren van de langzaamverkeersroute naar het centrum (beperken autoverkeer en 
behouden draagkracht voor het stadshart). 

- Verbeteren van de entrees naar het centrum ter plaatse van de bestaande 
spoorwegovergangen (uitstraling, helderheid).   

 
Ter Leede 
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid Ter Leede 
Het gebied tussen Recht van ter Leede, spoorlijn, Koenderseweg en Bruininxdeelsekade 
(westelijk deel Ter Leede) kan op lange termijn, door een evenwichtige invulling met wonen, 
werken en groen/water, bijdragen aan enerzijds de realisering van het gewenste woningbouw- 
en werkgelegenheidsprogramma en anderzijds de versterking van de stadsrand- en 
overgangszone. Aangrenzend aan het Recht van ter Leede is overigens reeds een 
kleinschalige woonwijk gerealiseerd. Aandachtspunten bij de invulling van dit gebied zijn de 
capaciteit van de verkeersontsluiting en de relatie met het woongebied ten zuiden van de 
spoorlijn. Daarnaast moet door een zorgvuldige vormgeving worden vermeden dat de 
Koenderseweg extra belast wordt met verkeer. Ontwikkeling van dit groene woon-werkgebied is 
pas op langere termijn, d.w.z. buiten de looptijd van deze structuurvisie, aan de orde. 
Vooralsnog is dit gebied bedoeld als groen uitloopgebied voor Leerdam.  
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Leerdam Oost 
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid 
Het gebied tussen spoorlijn en Linge heeft een gemengd karakter waarbinnen het wonen domi-
neert. In een geleidelijk proces is de stad in de loop der tijden steeds verder opgeschoven rich-
ting Diefdijk, de natuurlijke grens van de stedelijke ontwikkeling. Een evenwichtige afronding 
van deze ontwikkeling, met inachtneming van de specifieke waarden van de Diefdijk en Linge-
zone, is gewenst.  
 
 

 
Bedrijventerrein Nieuw Schaik 
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid 
In het gebied Nieuw Schaik contrasteert de intensieve bedrijvigheid scherp met de rust en de 
natuur- en landschapswaarden van de Diefdijkzone. Met respect voor beide functies dient door 
verweving van "rood", "groen" en "blauw", invulling te worden gegeven aan kwaliteitsverbetering 
en invulling van de overgangszone. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen bij te dragen aan: 
- Het versterken van de ruimtelijk-visuele kwaliteit van de Donkere Kade.  
- Verbeteren uitstraling en versterken toekomstwaarde als vestigingslocatie van het 

bedrijventerrein Nieuw Schaik.  
- Vestiging van bedrijven die veel arbeidsplaatsen genereren en weren van 

transportbedrijven en sterk verkeersaantrekkende bedrijven. 
- Het afronden van het oostelijk deel van het bedrijventerrein in samenhang met de 

inrichting van een brede beeldbepalende groenzone.  
- Duurzaam waterbeheer bij herstructurering en afronding van Nieuw Schaik (hierbij gaat het 

onder andere om de aanleg van extra waterberging, de afkoppeling van schoon verhard 
oppervlak van de riolering en het verbeteren van de waterkwaliteit, mede door de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers). 

Voor het aangrenzende gebied richting de Diefdijk geldt: 
- Inrichten van De Diefdijk ten zuiden van de Donkere Kade als een meer intensieve 

recreatie-, groen- en waterzone. Het behoud van natuurwaarden en versterken van de 
recreatiemogelijkheden zijn hierbij het uitgangspunt. 

- Handhaven van de openheid, bescherming van natuurgebieden en wielen en accentuering 
van de Diefdijk als grens van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie (m.b.t. het gebied ten 
noorden van de Donkere Kade). 
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Figuur 6a: Structuurvisie stad Leerdam (voor legenda zie figuur 5)  
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Kedichem 
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid 
In de kern Kedichem ligt het accent in het ruimtelijk beleid op een zorgvuldig beheer van de 
bestaande ruimtelijke kwaliteiten. In samenhang met de gewenste versterking van de over-
gangszone naar het landelijk gebied is mogelijk  op extensieve schaal nog enige bebouwing  
inpasbaar. 

 
Figuur 6b: Structuurvisie Kedichem (voor legenda zie figuur 5)  
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Schoonrewoerd 
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid 
In de kern Schoonrewoerd wordt in het kader van de dorpsvernieuwing een aantal projecten 
uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is het waar mogelijk instandhouden van het huidige voorzie-
ningenniveau en het inpassen van enige woningbouw en bedrijventerrein voor de lokale be-
hoefte. Op deze wijze wordt invulling gegeven aan de wens om in Schoonrewoerd nog beperkte 
ontwikkelingen te realiseren binnen de bestaande bebouwingscontouren. Nieuwe ontwikkelin-
gen zullen op een duurzame wijze worden gerealiseerd. Duurzaam waterbeheer maakt hier on-
derdeel van uit.  

 
Figuur 6c: Structuurvisie Schoonrewoerd (voor legenda zie figuur 5)  
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Het landelijk gebied  
 
Uitgangspunten voor ruimtelijk beleid 
Het landelijk gebied van Leerdam vormt een onlosmakelijk onderdeel van het Groene Hart. De 
hier aanwezige en potentiële kwaliteiten van natuur en landschap en de recreatieve moge-
lijkheden worden nog onvoldoende benut. Door introductie van nieuwe economische dragers in 
het landelijk gebied en door het opnieuw vormgeven en ontwikkelen van de overgangszones 
tussen stad en buitengebied kunnen de ruimtelijke en functionele relaties versterkt worden. 
Verbindingen van water en groen lenen zich bij uitstek om als schakel tussen stad en buitenge-
bied te fungeren. Deze waterelementen kunnen tevens een belangrijke rol spelen voor de ver-
groting van de waterbergingscapaciteit in zowel het stedelijk gebied als het buitengebied. 
Stad en land worden in deze visie meer op elkaar betrokken en staan niet meer met de rug naar 
elkaar toe. 
 
In het kader van de plattelandsvernieuwing, o.a. als gevolg van de schaalvergroting in de 
landbouw, is de verwachting dat de trend van een toename van  vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen zich de komende jaren zal voortzetten. Bij hergebruik heeft een agrarische 
functie de voorkeur. Dit zal niet altijd mogelijk zijn. Om sturing te geven aan de vestiging van 
nieuwe bedrijven in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen  is  in het bestemmingsplan 
buitengebied voor de linten een zonering opgenomen van wel of niet aan het buitengebied 
gebonden functies. Dit betekent dat in linten waar nog overwegend sprake is van agrarische 
bedrijven, er zich aan het buitengebied gebonden functies kunnen vestigen zoals een 
loonwerkbedrijf. In linten waar al overwegend sprake is van bijvoorbeeld  een woonfunctie is er 
juist ruimte voor niet aan het buitengebied gebonden functies en kleinschalige ambachtelijke 
bedrijfjes, zoals een kunstatelier. Het is ook denkbaar dat deze kleinschalige ambachtelijke 
bedrijven in de kernrandzone rondom de stad Leerdam worden ingepast. 
 
In Oosterwijk ligt in het ruimtelijk beleid het accent op beheer, mede gezien de formele status 
als beschermd dorpsgezicht. Om de kern Oosterwijk in ruimtelijk opzicht  ‘af te ronden’ leent de 
locatie van het voormalige kaaspakhuis zich voor woningbouw op beperkte schaal. 
Uitgangspunt hiervoor is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Verdere nieuwe 
ontwikkelingen (woningen, bedrijven) zijn slechts zeer beperkt inpasbaar. Het is wenselijk om 
vanuit Oosterwijk recreatieve routes te ontwikkelen langs en om het wiel. Hierdoor kunnen de 
recreatieve mogelijkheden van dit gebied optimaal worden benut. Waar mogelijk zal het 
oppervlak aan water worden uitgebreid. In samenhang hiermee zal de ruimtelijk-functionele 
relatie met de stad Leerdam en met name de wijk Leerdam-West versterkt worden. 
 
De routes tussen stad en buitengebied worden "gedragen" door de lijnen die rondom Leerdam 
uitwaaieren in het buitengebied naar de kernen. Deze lijnen dienen hun karakter te behouden 
als sterk structurerende elementen in het landschap. 
 
Vanuit de kernen vormen de lijnen bebouwingslinten in een ruime, open opzet waar slechts in-
cidenteel bebouwing aan kan worden toegevoegd. Door herinrichting kunnen de lijnen beter 
worden benut als fietsroutes tussen stad en buitengebied. Met het oog hierop en aansluitend op 
het Groene Hartbeleid van rijk en provincie en het Convenant Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
is de structuurvisie 2012-2015/2020 gericht op: 
- het versterken van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit; 
- het verbreden van de plattelandseconomie; 
- het bieden van meer ruimte voor recreatie, natuur, water en landschap. 
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Visie op gebiedsgericht ruimtelijk beleid 
 
In deel IV hebben de beleidsdoelen uit de daarvoor gaande delen (I t/m III) een ruimtelijke 
vertaling gekregen op het niveau van de deelgebieden die voor Leerdam worden 
onderscheiden. Voor deze deelgebieden is aangegeven welk deel van de beleidsprogramma’s 
wordt gerealiseerd en met welke kwaliteiten en waarden hierbij rekening moet worden 
gehouden.  
 
Rode draad bij veel opgaven in Leerdam is de aandacht voor (ruimtelijke) kwaliteit en de 
toenemende betekenis van recreatie en toerisme voor de economische ontwikkeling van 
Leerdam. De kernkwaliteiten van Leerdam zijn enerzijds industrieel georiënteerd vanwege het 
verleden als glasstad en de hieraan verbonden attracties. Anderzijds zijn de kwaliteiten gericht 
op de toeristisch-recreatieve potenties van Leerdam. De ligging van de binnenstad aan de 
Linge, de relatie met de Hollandse Waterlinie en de aanwezige natuur- en landschappelijke 
kwaliteiten bieden hiervoor goede kansen.   
 
Leerdam heeft een belangrijke opgave voor het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied 
van ruimte en samenleving. De ontwikkeling van Broekgraaf en de herstructurering van 
Leerdam West zijn essentiële ruimtelijke ingrepen om de kwaliteit van het wonen in Leerdam te 
verbeteren. Woningbouw in Leerdam is in het bijzonder gericht op huishoudens die behoefte 
hebben aan een ruimere woning en in Leerdam willen blijven of willen gaan wonen (sociale 
stijgers). Het is daarom noodzakelijk dat nieuwe woon- en leefmilieus aansluiten op de behoefte 
van deze huishoudens. Door in te zetten op dit doel wordt het ook mogelijk om andere andere 
doelen, zoals het vernieuwen van de verouderde sociale huurwoningvoorraad, te 
bewerkstelligen. 
Daarnaast levert het versterken van de toeristisch-economische potenties van het stadscentrum 
een bijdrage aan de belevingswaarde van Leerdam. Bij alle beoogde ontwikkelingen blijft de 
bereikbaarheid van Leerdam en de afwikkeling van het verkeer over het wegennet binnen 
Leerdam een structureel aandachtspunt.     
 
De betreffende kwaliteiten kunnen veelal afzonderlijk op basis van regelgeving van het 
bestemmingsplan worden beschermd. Daar waar het gaat om het versterken van de kwaliteiten 
zijn veelal minder vanzelfsprekende en meer innovatieve maatregelen nodig en gewenst.  
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DEEL V: UITVOERINGSPARAGRAAF 

 
Inleiding 
 
De vorige delen van deze structuurvisie vormen tezamen een inhoudelijk strategisch 
beleidsdocument waarin de gemeente haar ruimtelijk beleid heeft vastgelegd. Dit deel biedt 
inzicht inzicht in de wijze waarop de gemeente haar ‘kostenverhaal’ op basis van de Wro wenst 
te realiseren. Er wordt inzicht gegeven in de algemene beleidsuitgangspunten voor 
kostenverhaal en eveneens de projecten waarvoor de gemeente een bijdrage ruimtelijke 
ontwikkeling wil vragen.  
 
Centraal in de uitvoeringsparagraaf staat het uitgangspunt dat de gemeente, naar gelang de 
omstandigheden en behoefte, kan beschikken over een toereikend instrumentarium om haar 
ruimtelijke beleidsdoelen te realiseren. De structuurvisie fungeert als strategisch beleidskader 
en biedt als zodanig een onderbouwing voor ruimtelijke plannen en projecten. In de 
structuurvisie komt de samenhang tussen de verschillende plannen, projecten  en 
voorzieningen tot uiting. De looptijd van deze structuurvisie is in principe tot 2020, maar er 
wordt in 2015 een evaluatiemoment ingebouwd.  
 

  
De gemeentelijke structuurvisie en kostenverhaal 
 
Betekenis structuurvisie in relatie tot kostenverhaal 
De grondexploitatiebepalingen van de Wro bieden niet alleen de mogelijkheid om kosten die 
binnen een exploitatiegebied gemaakt worden te verhalen, maar onder 
bepaalde voorwaarden ook kosten die buiten het exploitatiegebied gemaakt worden. Veelal 
kan een structuurvisie hierin ook een rol spelen. Voorbeelden waarin de concrete betekenis van 
de structuurvisie tot uitdrukking komt zijn: 
- De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Dit houdt in dat de 

structuurvisie een beeld geeft over potentiële ontwikkelingslocaties en bijvoorbeeld de 
grootschalige infrastructurele voorzieningen die hiervoor nodig zijn. 

- De wet biedt de mogelijkheid om eisen te stellen aan de invulling van de 
woningbouwcategorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap. In 
een bestemmingsplan kan de gemeenteraad de percentages aan woningbouwcategorieën 
opnemen en deze vervolgens detailleren in het exploitatieplan. Voor deze eisen in het 
bestemmingsplan is een beleidskader wenselijk; de structuurvisie – en in combinatie 
hiermee een woonvisie – kan deze functie vervullen.  

- De structuurvisie kent een directe koppeling met de verhaalsmogelijkheden van 
‘bovenplanse kosten’ in het exploitatieplan. De Wro biedt de mogelijkheid bovenplanse 
kosten in de vorm van een fondsbijdrage in de exploitatieopzet op te nemen, indien er voor 
deze locaties of gedeeltes daarvan een structuurvisie is vastgesteld. De structuurvisie 
geeft eveneens aanwijzingen over de bestedingen van het fonds. 

- De structuurvisie maakt ook een directe koppeling met contracten mogelijk, voor zover het 
de financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen betreft. De gemeente en private 
partijen  kunnen in een anterieure overeenkomst een bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling 
overeenkomen als de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in een structuurvisie. 

 
 

Bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen 
De wet geeft in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten en private 
initiatiefnemers de mogelijkheid om een bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen overeen te komen.  
 
Onder ruimtelijke ontwikkelingen vallen aanpassingen / verbeteringen in het openbaar gebied 
welke niet vallen onder de noemer van bovenwijkse voorzieningen, maar eerder een algemeen 
karakter hebben. Naast infrastructurele voorzieningen kunnen er ook andere functies onder 
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worden verstaan zoals natuur, recreatie, waterberging en zelfs culturele voorzieningen. Een 
exacte toerekening van het belang van deze ontwikkeling aan een specifieke locatie is in het 
algemeen niet mogelijk. De hieronder vermelde lijst met projecten is niet statisch maar wordt 
jaarlijks aangepast.  
 
De gemeente heeft via concrete besluitvorming al aangegeven deze functies daadwerkelijk te 
willen realiseren, maar in een aantal gevallen is de financiële haalbaarheid ervan nog niet 
(volledig) gewaarborgd.  
 
De navolgende projecten komen in aanmerking voor een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling: 
 

Project Doelstelling Realisatie
periode 

Samenhang project 
met ruimtelijke 
ontwikkeling  

Glasroute Binnen de culturele as (Diefdijk – Binnenstad 
– Glasmuseum/Oosterwijk) ligt de Glasroute 
waarvoor een visie en een actieplan is 
opgesteld.  
De gemeente heeft voor de jaren 2012- 2015 
reeds financiële middelen gereserveerd maar 
voorzien wordt dat dit onvoldoende is om alle 
ambities te realiseren.  

2012- 
2015 

Alle ontwikkelingen 
van private partijen 
binnen de gemeente 
leveren een bijdrage. 
Dit project draagt in 
algemene zin bij aan 
de aantrekkelijkheid 
van het woon- en 
leefmilieu van de 
gemeente Leerdam.   

Kinderboerderij Er ligt een ambitie om een kinderboerderij in 
de periode te realiseren waarvoor een 
eenmalig investeringskrediet door de raad is 
beschikbaar gesteld evenals een jaarlijkse 
bijdrage voor de exploitatie ervan. De 
bijdrage van de gemeente via het 
investeringskrediet is ontoereikend om de 
oprichting ervan mogelijk te maken.   

2012- 
2014 

Alle ontwikkelingen 
van private partijen 
binnen de gemeente 
leveren een bijdrage. 
Dit project draagt in 
algemene zin bij aan 
de aantrekkelijkheid 
van het woon- en 
leefmilieu van de 
gemeente Leerdam.   

Grote Wielsloot Ten behoeve van de waterberging wordt het 
project Grote Wielsloot gerealiseerd. De 
financiering van deze waterberging gebeurt 
op basis van bovenwijkse voorziening in 
relatie tot een tweetal projecten. Er is echter  
ook sprake van wensen om de recreatieve 
waarde van het gebied ten behoeve van de 
inwoners van Leerdam (West) te verhogen. 
Hiervoor zijn extra middelen noodzakelijk. 

2013-
2014 
(waterber
ging) 

Ontwikkelingen van 
private partijen aan de 
westzijde van Leerdam 
zowel in het stedelijk 
gebied als ook het 
landelijk gebied. Het 
project levert een 
bijdrage aan een 
aantrekkelijk woon- en 
leefmilieu van 
Leerdam- west  

Kwaliteitsimpuls 
Voorwaartsveld 

Voor dit gebied is eind 2011 een Plan van 
Aanpak opgesteld met als doel om het 
gebied om te vormen tot een representatief 
gebied dat goed en veilig bereikbaar is en 
voorzien is van voldoende parkeerplaatsen. 
Voor de feitelijke realisatie van 
parkeerplaatsen zijn middelen beschikbaar 
maar ten behoeve van een bredere 
kwaliteitsimpuls zijn  extra middelen 
noodzakelijk. 

2013- 
2014 

Alle ontwikkelingen 
van private partijen 
binnen de gemeente 
leveren een bijdrage. 
Dit project draagt in 
algemene zin bij aan 
de aantrekkelijkheid 
van het woon- en 
leefmilieu van de 
gemeente Leerdam. Er 
is ter plaatse immers 
sprake van een 
concentratie van 
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maatschappelijke-, 
culturele-  en 
parkeervoorzieningen 
voor de stad.   

Herinrichting 
Zuid Holland 
weg 

De Zuid Holland weg is een essentiele 
verkeerader binnen de gemeente Leerdam 
en daarom te beschouwen als een 
bovenwijkse voorziening. Een herinrichting 
daarvan is noodzakelijk om een goede 
verkeersdoorstroming binnen de gemeente te 
kunnen waarborgen.  
Voor de herinrichting is in 2008 door de 
gemeenteraad een bedrag beschikbaar 
gesteld, maar dit is onvoldoende voor de 
opgave. De gemeente is daarom ook bezig 
met het verwerven van subsidiegelden. Het is 
nog onzeker of deze toegekend worden en of 
de kosten daarmee toereikend gedekt 
kunnen worden. 

2012- 
2014 

Alle ontwikkelingen 
van private partijen 
binnen de gemeente 
leveren een bijdrage. 
Dit project draagt in 
algemene zin bij aan 
de aantrekkelijkheid 
van het woon- en 
leefmilieu van de 
gemeente Leerdam. Er 
wordt daarmee 
concreet gezorgd voor 
een betere 
doorstroming van het 
verkeer in Leerdam.  

 
Deze ontwikkelingen zijn dus nadrukkelijk geen bovenwijkse voorzieningen omdat zij, hoewel 
voor meerdere stadsdelen van nu, niet perse noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van één 
of meerdere nieuwbouwprojecten. Bij bovenwijkse voorzieningen daarentegen is wel 
nadrukkelijke sprake van een causale koppeling tussen het project en de aan te leggen 
voorziening. De ruimtelijke ontwikkelingen zoals hierboven genoemd vergroten de ruimtelijke 
kwaliteit van de stad en gemeente als totaal, zowel ten behoeve van de bestaande woningen en 
de nieuwe woningen die gebouwd worden.  Zoals de subtitel van de structuurvisie al aangeeft 
hecht de gemeente veel waarde aan kwaliteit. 
 
 

Afwegingskader bij nieuwe woningbouwinitiatieven 
 
De structuurvisie Leerdam 2020 biedt een visie in hoofdlijnen op de ruimtelijke ontwikkeling van 
de gemeente Leerdam op langere termijn. Ruimtelijke ontwikkelingen komen enerzijds tot stand 
vanuit behoeften uit de samenleving op het gebied van wonen, werken, recreëren e.d. en 
worden anderzijds gereguleerd door middel van planologische beleidsvoering ten behoeve van 
deze samenleving. Deze wederzijdse afstemming tussen samenleving en ruimtelijk beleid is 
een continue proces waarbij de gemeente zo goed mogelijk keuzes wil kunnen maken waar het 
gaat om nieuwe ontwikkelingen.  
Het globale karakter van de structuurvisie biedt, in het geval er zich ontwikkelingen voordoen of 
wanneer er zich nieuwe initiatieven aandienen, een kader op basis waarvan een afweging kan 
worden gemaakt ten aanzien van de effecten van een ontwikkeling of initiatief. Ontwikkelingen 
en/of initiatieven zijn enerzijds zichtbaar in de vorm van bebouwing of inrichting in een gebied 
en hebben anderzijds veelal invloed op het gebruik van de ruimte.  
 
Beleidskader beoordeling woningbouwinitiatieven: 
Er is een formeel beleidskader ontwikkeld om  woningbouwinitiatieven te kunnen toetsen en 
beoordelen op het aspect concurrentie. Dit afwegingskader geldt voor woningbouwinitiatieven 
van 3 of meer woningen 
 
Het ermee te beogen effect is tweeledig: 

1. Als onderdeel van risicobeheersing het tegengaan concurrentie voor de projecten 
die reeds opgenomen zijn in het gemeentelijke woningbouwprogramma (stand van 
zaken 1 maart 2012). Zie onderbouwing deel II.   

2. Vaststellen instrumentarium voor bewaking opnamecapaciteit Leerdam en 
woningbouwafspraken Provincie en de regio. 

 
De hoofdlijnen van dit afwegingskader zijn: 
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1. De opnamecapaciteit wordt tot en met 2019 vastgesteld op gemiddeld 60 woningen per 

jaar; 
2. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan Broekgraaf (hier ligt voor de gemeente het grootste 

belang én risico) en herstructurering; 
3. Bestaande projecten zoals opgenomen in het woningbouwprogramma (stand van zaken 

1 maart 2012) worden afgerond; 
4. Hierin zijn ook een  aantal locaties in het centrum opgenomen die prioriteit verdienen op 

grond van een kwaliteitsimpuls. 
 

De ontwikkeling van locaties die niet zijn opgenomen in het woningbouwprogramma d.d. 1 
maart 2012 moeten financieel, ruimtelijk of maatschappelijk zo’n groot belang dienen dat 
ontwikkeling noodzakelijk is (hardheidsclausule). 
 
Indien zich nieuwe initiatieven voordoen toetst het college allereerst of er ruimte in de bewuste 
jaarschijf is om überhaupt woningen toe te voegen en toetst vervolgens of het initiatief is 
opgenomen in het woningbouwprogramma (1 maart 2012)  Zo ja, dan volgt verdere toetsing 
zoals gebruikelijk binnen de gemeente Leerdam. Zo nee, dan wordt slechts op grond van de 
hierboven geschetste hardheidsclausule. medewerking verleend aan het initiatief. 
 
Bij het bepalen van het huidig aanbod wordt uitgegaan van het woningbouwprogramma zoals 
opgenomen bijlage 2. Uit dit programma blijkt dat er (netto) gemiddeld 52 woningen per jaar 
worden gerealiseerd. Jaren die eruit springen zijn 2013, 2014, 2015 en 2019 qua bruto 
programma en 2014 en 2019 in netto opzicht. Na 2015 komen de opleveringen vrijwel geheel 
van Broekgraaf en de herstructureringslocaties ten zuiden van de Tiendweg (Siemensstraat en 
Rozen-/Tulpstraat).  
 
Het aantal van 52 houdt in dat er slechts zeer beperkt ruimte is voor het toevoegen van nieuwe 
woningbouwinitiatieven. Zeker als er vanuit wordt gegaan dat er jaarlijks nog ca. 10 woningen 
worden gerealiseerd waar weinig invloed op uitgeoefend kan worden: 

a. Ruimte voor Ruimte 2 woningen 
b. Splitsing op basis van de Huisvestingsverordening 2 woningen 
c. Wonen boven winkels in het centrum (vaak rechtstreeks mogelijk op basis van het 

bestemmingsplan en dus summiere sturing mogelijk): 5 woningen 
 
Hiermee komen we in de periode 2011-2019 gemiddeld op een jaarlijkse netto toename van de 
woningvoorraad van 60 woningen. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1a: Kaartmateriaal Duurzame Leefomgeving 

Bodem, grondwater, oppervlaktewater  
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Natuurgebieden en bijzondere landschapselementen 
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Landschappelijke waardekaart 
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Cultuurhistorie en archeologie  
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Cultuurhistorische waardekaart 
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Bijlage 1b: Kaartmateriaal Samenleving en Ruimte 

 
Verkeer en vervoer Leerdam 
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Verkeer en vervoer Kedichem (voor legenda zie figuur 13a) 
 

 
 
 
 
 
 
Verkeer en vervoer Schoonrewoerd (voor legenda zie figuur 13a) 
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Ontwikkeling woningbouw Leerdam 
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Ontwikkeling woningbouw Kedichem (voor legenda zie kaart figuur 14a) 
 

 
 
 
Ontwikkeling woningbouw Schoonrewoerd (voor legenda zie figuur 14a) 
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Economie 
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Economie Kedichem  

          
 
 
Economie Schoonrewoerd  
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Zorg, welzijn en educatie Leerdam  
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 Zorg, welzijn en educatie Kedichem  
 

 
 
 

Zorg, welzijn en educatie Schoonrewoerd  

 

 
 
 



 

  Gemeentelijke structuurvisie Leerdam 2020  66 

 

Bijlage 2: Woningbouwprogramma d.d. 1 maart 2012 

 

Project Totaal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
e.v. 

Leerdam Broekgraaf 1.000     50 50 50 60 60 730 

School-/Talma-/Parkstraat  85    45 40      

Buitens van Van Iperen 85   49 36       

Raadsliedenbuurt 72 45 27         

/Siemensstraat /Rozenstraat  60         30 30 

MFA Oost 57 30  27        

Ooievaarszoom 52  26 26        

Molen-/IJsvogellaan en Joost de 
Jongestraat 

39   39        

Eiland Van Heesen 17    17       

HOVO 13  13         

Kerkstraat 10-12 Kedichem 9  4 5        

Ter Leede ZO-hoek 4  4         

Binnenstadslocaties 25   12 13       

Ruimte voor Ruimte 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Woningsplitsing 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Omkleuring winkels naar wonen 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

Subtotaal 1.614 84 83 167 120 99 59 59 69 99 760 

            

Te slopen woningen:            

School-/Talma-/Parkstraat  137   137        

Ruijter-/Siemens-/Rozenstraat  125      52  53   

MFA-Oost 23 23          

            

Toe- (+) of afname (-)  +1.329 +61 +83 +30 +120 +99 +7 +59 +16 +99 +760 



Bijlage 3: Nadere uitleg ruimtelijk structuurbeeld Leerdam 

 
De aanwezige ruimtelijke structuur, het raamwerk, vormt ook voor de nieuwe planperiode, van 
2010 tot 2020, het kader voor de inpassing van gewenste toekomstige ontwikkelingen. Dit 
raamwerk is op langere termijn de drager en geleider van het stedelijk weefsel en de ruimtelijke 
dynamiek. Met het oog hierop wordt, aansluitend op de in 2001 benoemde kwaliteiten van dit 
raamwerk, aangegeven welke ruimtelijke ontwikkelingen gewenst dan wel mogelijk zijn.  
 
Gegeven de opgave van de Structuurvisie Plus is in 2001 daarbij uitgegaan van de volgende 
uitgangspunten:   

 ruimtelijke ontwikkelingen dienen ook en met name een bijdrage te leveren aan het ruimte-
lijk kwaliteitsbeleid dat gericht is op het oplossen en voorkomen van sociaal-maatschappe-
lijke en ruimtelijk-economische knelpunten; 

 de ruimtelijke ontwikkelingen dienen een bijdrage te leveren aan het Groene Hartbeleid, 
gericht op versterking van de ruimtelijk-functionele inrichting van het landelijk gebied en de 
stadsranden; 

 er wordt gestreefd naar zuinig en duurzaam grondgebruik, rekening houdend met specifieke 
gebiedskwaliteiten met name ook op het gebied van de waterhuishouding (optimaliseren 
waterbeheer) en bodem.  

 
Hieronder wordt aangegeven welke ruimtelijke ontwikkelingen gewenst en inpasbaar zijn. 
Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de opbouw van het ruimtelijk raamwerk. Per lijn wordt 
daarbij eerst een beknopte omschrijving gegeven (waardering). Aansluitend wordt globaal aan-
gegeven welke mogelijkheden de betreffende lijn biedt voor toekomstige ontwikkelingen. 
Ten slotte wordt het ruimtelijk streefbeeld aan de hand van twee scenario's in beeld gebracht. 
 
De lijnen 
De lijnen zijn de randen van de vlakken. Zij vormen de landschappelijke contour van het verste-
delijkte gebied. De lijnen zijn ook de verbindingen tussen de stad en de kernen. Zij vormen de 
corridors in het open landschap.  
De lijnen bieden mogelijkheden om het groen meer de stad in te leiden, en dit deel van het 
Groene Hart, als "park" van Leerdam, beter bereikbaar te maken vanuit de stad. Het versterken 
van de lijnen biedt bovendien optimale kansen om de landschappelijke onderlegger en de wa-
tergangen te herwaarderen. De ruimte die reeds in de stad aanwezig is langs deze lijnen kan 
door een verbeterde gebruiksfunctie waarde krijgen voor de leefbaarheid en een duurzame 
ontwikkeling van de stad. 
Onderstaand krijgen de lijnen op basis van hun positie in het ruimtelijk raamwerk van Leerdam, 
een ruimtelijke typering die de leidraad vormt voor de gewenste toekomstige ontwikkeling. 
 
De noordzuidlopende lijnen: 
- Koenderseweg/Korte Schenkel 

Deze lijn vormt de westelijke grens van Leerdam en gedeeltelijk tevens de ontsluiting naar 
het noordwesten (A27). De lijn loopt door tot aan de Linge. Er is thans geen verstedelij-
king; incidenteel is wel sprake van bebouwing. De lijn dient een belangrijke rol te spelen in 
de nieuwe afronding van het stedelijk gebied van Leerdam. Verknoping van rode en 
groene functies vormt het uitgangspunt. 

- Recht van ter Leede / Zuid-Hollandweg 
Deze lijn vormt de scheiding tussen Leerdam-West en het "middengebied" (waaronder het 
centrum). Het aanwezige water is belangrijk voor zowel de beeldvorming als de waterhuis-
houding van het gebied. Binnen Leerdam vormt deze lijn, met name door de dominante 
verkeersfunctie een belangrijke stedelijke ruimte waaraan de omliggende gebieden zich 
presenteren. De beeldkwaliteit binnen het stedelijk gebied is thans echter zeer mager en 
dient verbeterd te worden. Dit geldt in het bijzonder voor de "uitmonding" van deze lijn op 
de Linge. Het Recht van ter Leede / Zuid-Hollandweg heeft tevens een belangrijke functie 
in de recreatieve routevorming vanuit de stad naar het Groene Hart. 

- Verbinding A15 
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Deze lijn  in het verlengde van het Recht van ter Leede / Zuid-Hollandweg  vormt de 
belangrijkste toegang tot Leerdam. De lijn voert door een aantrekkelijk landelijk gebied, 
maar heeft hiermee nauwelijks een relatie. De overgang bij de Lingebrug is abrupt, het 
beeld op de stad wordt hier deels geblokkeerd en verrommeld door onsamenhangend 
groen. 

- Schaikse Weg 
De Schaikse Weg vormt de verbinding tussen Leerdam en Schoonrewoerd. De bebouwing 
is nabij en in de woonkernen sterk verdicht. De lintbebouwing is veelal karakteristiek en 
cultuurhistorisch zeer waardevol. Om de verbindende functie van de lijn te versterken kan 
nog enige verdichting in bebouwing plaatsvinden. Het karakteristieke verschil tussen bin-
nen en buiten de kernen moet echter wel worden behouden. De functionele invulling van 
de bebouwing vraagt bijzondere aandacht teneinde verrommeling door bijvoorbeeld mar-
ginale bedrijvigheid tegen te gaan. De continuïteit van de lijn binnen het stedelijk gebied 
van Leerdam verdient aandacht, de aanhechting aan de Linge is thans nauwelijks herken-
baar. 

 
Diefdijk 

De Diefdijk vormt de landschappelijke oostgrens van de gemeente Leerdam. Er is sprake 
van een brede lijn met verbijzonderingen zoals de wielen en de boselementen. De Diefdijk 
vormt de grens van de Hollandsche Waterlinie en is cultuurhistorisch van bijzonder belang. 
In het stedelijk gebied vormt de overgang naar dit landschappelijk en cultuurhistorisch 
bijzondere element een belangrijk aandachtspunt. Recreatieve potenties dienen daarbij 
nadrukkelijk te worden bezien. De aanhechting aan de Linge vormt een bijzonder plek in 
de (recreatieve) hoofdstructuur van Leerdam en omgeving. 
 

De lijnen in oostwest richting: 
- De Lingedijk en de Linge met stroombed 

De ruimtelijke kwaliteiten van de Linge, het stroombed en de bijbehorende dijken zijn alom 
bekend. De Linge vormt de slingerende zuidrand van Leerdam. De kwaliteit van het stede-
lijke front kan zich nog niet overal meten met de kwaliteit van de rivier. Meer continuïteit in 
zowel beeld als routevorming is gewenst. Openbare toegankelijkheid van de oevers moet 
bij herinrichting uitgangspunt zijn. Het westelijke deel van de Lingedijk heeft ook een be-
langrijke functie als verbinding tussen Leerdam en Kedichem. Versterking van deze functie 
is vooral gewenst binnen het stedelijk gebied. Daarnaast is het bieden van ruimte langs de 
rivier voor waterberging van belang. 

- De Tiendweg c.a. 
Dit deels bebouwde lint vormt een belangrijke route tussen stad en buitengebied. De ka-
rakteristieke historische bebouwing verdient aandacht. Dit geldt met name ook voor het 
gebruik van de erven en onbebouwde tussenruimtes. De beperkte breedte van het profiel 
maakt de route met name geschikt voor langzaam verkeer. 

- Overige agrarische linten (Overheicop, Overboeicop, Hoogeind, Recht van ter Leede). 
- De spoorlijn 

Deze lijn wordt binnen de stad gekenmerkt door de vele aangrenzende restruimtes. Dit is 
veelal het resultaat van het niet geheel volgen van de hoofdrichtingen in het gebied. In het 
buitengebied is alleen sprake van een veelal beperkt zichtbare doorsnijding. Bebouwing 
staat vaak met de achterzijde gericht naar het spoor. Het spoor is lange tijd de noordgrens 
van de stad geweest en vormt daardoor de scheiding tussen oudere en nieuwere woon- en 
werkgebieden. 
De spoorzone biedt kansen om Leerdam voor reizigers en bezoekers te presenteren als 
stad in het Groene Hart. 

- Bruininxdeelsekade, Loosdorp en Donkere kade 
Deze lijn vormt de noordrand van Leerdam. Oostelijk en westelijk van de stad is geen di-
rect aanliggende bebouwing aanwezig; in het centrale deel wel. In de gehele zone is 
sprake van aantrekkelijke vergezichten over het open landschap. Het nu grotendeels al 
heldere bebouwingspatroon langs/ten zuiden van deze lijn vormt de afbakening van de 
stad. Potenties in de recreatieve routevorming dienen verder te worden uitgebouwd. In het 
westelijke deel is hierbij een verknoping met de nieuwe stadsrand te realiseren. 
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De hiervoor beschreven lijnen vormen de basis van het raamwerk van Leerdam. Behoud van dit 
raamwerk en de daarop gebaseerde ruimtelijke structuur is van grote betekenis. Door de ruim-
telijke kwaliteit van de lijnen te versterken, wordt de basiskwaliteit van bebouwde gebieden en 

het landelijk gebied vastgelegd en onderling verbonden. Bij de invulling van de vlakken  de 

contramal van de lijnen  kan uitgaande daarvan meer flexibel worden ingespeeld op (moeilijk 
voorspelbare) ontwikkelingen. 
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