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1 Inleiding
Voor u ligt het “Toekomstplan haven Lage Zwaluwe 2014”. Hierin wordt in kaart gebracht wat
de knelpunten en mogelijke kansen zijn in en rondom de haven van Lage Zwaluwe. De
gemeente heeft de wens om een kwaliteitsslag te maken in het gebied. In dit plan wordt een
beeld geschetst hoe het gebied er uit zou kunnen zien en wat daarbij op korte termijn moet
gebeuren.

1.1 Historie
De eerste plannen voor het opwaarderen van het gebied dateren al uit 2001.
Begin 2007 is een conceptvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad. Daarbij is uitgegaan
van de volgende uitgangspunten:
- Kwaliteitsimpuls
- Rondweg
- Plaats voor huidige gebruikers
- Woningbouw als financiële drager
- Ruimte voor botenberging
- Louisapolder recreatie/woningbouw
- Vervangende ruimte voor bedrijven
- Budgettair neutraal
Aangezien zowel de provincie als een aantal direct belanghebbenden kritiek hadden op de
visie voor een aantal deelgebieden, heeft het college van B&W eind 2007 besloten om de
visie aan te passen.
In 2008 en 2009 heeft regelmatig afzonderlijk overleg plaatsgevonden met direct
belanghebbende partijen1, over de aanpassingen van de visie. De hierboven beschreven
uitgangspunten waren daarbij nog steeds van toepassing. Alleen voor de Louisapolder is het
uitgangspunt gewijzigd. Naast de ruimte voor botenberging werd dit ook gezien als de locatie
voor vervangende ruimte voor bedrijven, waarbij werd uitgegaan van een kwalitatief
hoogwaardige invulling aan de westelijke kop van de haven (voorzieningen met
bovenwoningen) en verder met name kleinschalige bedrijfskavels en woonwerkkavels
in de lagere ruimtelijke milieucategorieën.
In het najaar van 2009 heeft opnieuw overleg plaatsgevonden en is er bovendien een
informatieve raadsbijeenkomst op locatie gehouden.
Naar aanleiding van deze overleggen is het concept ‘Structuurvisie Haven Lage Zwaluwe’ op
enkele onderdelen aangepast. Binnen het mogelijke eindbeeld zijn een aantal
deelontwikkelingen of scenario’s onderscheiden en bezien op hun consequenties en
haalbaarheid. De scenario’s verschilden qua ambitieniveau en wat betreft de deelgebieden
die werden aangepakt.
Dit alles heeft niet geresulteerd in een plan dat voor uitvoering in aanmerking kwam. De
Structuurvisie Haven Lage Zwaluwe 2010 is niet door de gemeenteraad vastgesteld. De
financiële drager bestond uit woningbouw. Deze werd toen in twijfel getrokken door de
opkomende recessie.

1

waaronder twee klankbordgroepen (bewoners van resp. de Flierstraat en de Nieuwlandsedijk)
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Gezien de huidige economische omstandigheden blijft dit een onzekere factor. Toch is het
van belang dat bestaande knelpunten opgelost worden en waar mogelijk kansen worden
aangegrepen. In 2012 is begonnen aan een herziening van de plannen. Dit heeft
geresulteerd in het nu voorliggend toekomstplan. Op onderdelen worden keuzes gemaakt
die recht doen aan de mogelijkheden en aan het doel: een kwaliteitsimpuls geven aan het
gebied rondom de haven.

1.2 Doel van het toekomstplan haven Lage Zwaluwe
Het doel van het toekomstplan is in kaart brengen wat de knelpunten en mogelijke kansen
zijn in het gebied ‘haven Lage Zwaluwe’ en hoe deze op adequate wijze het hoofd geboden
c.q. benut kunnen worden op de schaal van Lage Zwaluwe, met bijbehorende financiële
consequenties. Daarnaast zal inzicht gegeven worden in de consequenties als er niets wordt
gedaan.

1.3 Coalitieakkoord 2012
In het coalitieakkoord ‘Bouwen aan Vertrouwen’ van 2012 is het volgende opgenomen over
de ontwikkeling in en om de haven:
7. Ontwikkeling Haven Lage Zwaluwe
Gewenste, kleinschalige ontwikkeling definitief gaan bepalen en vervolgens uitvoeren.
In de begroting is reeds een reserve aanwezig voor de ontwikkeling van de haven
Lage Zwaluwe van € 197.000,--.

Figuur 1 Luchtfoto van het gebied
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1.4 Niet bouwen rondom de dijk
Het Deltaprogramma is een nationaal programma gericht op maatregelen die nodig zijn om
ons land te beschermen tegen overstromingen en om de zoetwatervoorziening zoveel
mogelijk op peil te houden. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken
samen met inbreng van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het
Deltaprogramma gaat onder andere over de dijken rondom de haven van Lage Zwaluwe, ter
bescherming tegen overstroming van de Amer. Dit heeft bij Waterschap Brabantse Delta tot
nieuwe inzichten geleid. Waterschap Brabantse Delta is strenger geworden over nieuwe
ontwikkelingen in de primaire en regionale kering, zoals dijken.
Daarom is besloten het conceptplan voor te leggen aan Waterschap Brabantse Delta.
Brabantse Delta heeft besloten om alle ontwikkelingen rondom primaire waterkeringen niet te
honoreren. Brabantse Delta wil eerst zekerheid wat de nieuwe normen worden van het Rijk
en wat de gevolgen hiervoor zijn voor de primaire waterkering.
Het gevolg is dat deze visie is aangepast: de lange termijndoelen uit de conceptvisie van
oktober 2013 zijn niet meer opgenomen. Het is verstandiger om deze pas te ontwikkelen als
meer duidelijk is wat de gevolgen zijn van het Deltaprogramma. Naar verwachting is dit in
2020.

1.5 Leeswijzer
Heeft u niet veel tijd om te lezen? Leest u
dan hoofdstuk 2 en 9.

In hoofdstuk 2 zal een korte schets worden gegeven hoe het gebied er in 2025 uit zal zien.
Bewust is gekozen voor 2025. Veel zaken in dit plan worden opgepakt vóór 2020, maar we
willen ook een kijkje in de toekomst geven. Vandaar dat er in hoofdstuk 2 is gekozen voor de
haven in 2025. In hoofdstuk 3 volgt het Deltaprogramma en wat de consequenties zijn voor
ontwikkelingen in het havengebied.
Hoe we tot het toekomstbeeld denken te realiseren valt te lezen in de hoofdstukken 4 tot en
met 7. Per deelgebied worden de knelpunten en mogelijke kansen aangegeven. Met
mogelijkheden om de kansen beter te benutten of de knelpunten het hoofd te bieden. Dit zal
weggezet worden op korte termijn. En de volgende vraag komt aan bod: wat gebeurt er als
er niets gedaan wordt? Dit alles wordt in de hoofdstukken per deelgebied aangegeven. Als
deelgebieden worden onderscheiden:
1. Westelijk
havengebied en
Degaterrein
2. Oostelijk
havengebied
3. Buitenhaven
4. Louisapolder
In hoofdstuk 8 staan de
financiële, juridische en
ruimtelijke
consequenties. Tot slot
komt het vervolg aan
bod in hoofdstuk 9.
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2 Havengebied in 2025
De haven van Lage Zwaluwe zal een aantrekkelijke haven zijn, waar het goed toeven is voor
dagtoeristen, botenbezitters en inwoners. Vanuit het Toeristisch Overstap Punt worden veel
wandelingen en fietstochten gemaakt in de omgeving, waaronder de Biesbosch. Toeristen
kunnen met een pontje naar de Biesbosch. Of zelfs met een ‘drijvende woning’ vanuit de
haven naar de Biesbosch om daar een nachtje te overnachten. De ligplaatsen worden goed
bezet en goed onderhouden door Watersportvereniging Noorderklip en Jachthaven Crezee
BV. Er is voldoende horeca in het gebied om de inwendige mens te versterken. Het
Degaterrein en aangrenzend kampeerterrein is omgetoverd tot het kloppend hart van de
haven met een nieuw gerealiseerd kleinschalig woningbouwproject (met horeca op de
begane grond en enkele andere
voorzieningen), met speelvoorzieningen en
voldoende parkeerplaatsen voor de
recreanten en andere bezoekers van de
haven.

De buitenhaven is toegerust op werkgelegenheid in de toekomst. De huidige bedrijvigheid is
ook in de toekomst terug te vinden in het gebied.
Dicht bij de haven wordt voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, zoals een bakker. Deze
voorzieningen zijn aantrekkelijk, niet alleen voor de inwoners van Lage Zwaluwe, maar ook
voor gebruikers van de haven. De gemeente spreekt de hoop uit dat deze voorzieningen
zullen blijven bestaan.
De gemeente Drimmelen presenteert zich als blauw-groene gemeente waarbij toerisme en
recreatie belangrijke dragers zijn. Tegen deze achtergrond zullen de in de nota genoemde
korte en middellange termijndoelen vooral in het teken moeten staan van deze sector en zo
veel kansen en randvoorwaarden creëren voor de sector.
Daarnaast zullen de huidige watergerelateerde bedrijven gefaciliteerd worden bij hun
bedrijfsprocessen die het toerisme en de recreatie extra ondersteunen c.q. versterken.
Verdere uitbreiding van industriële niet-haven gebonden activiteiten lijkt voor de toekomst
ongewenst.
Kortom, de visie voor de middellange termijn kan in 4 punten samengevat worden:
1. Ontwikkelingen voor toerisme en recreatie ondersteunen.
2. Alleen nieuwe bedrijven toelaten in het gebied die gerelateerd zijn aan toerisme
en recreatie.
3. Zittende bedrijven en vereniging respecteren.
Door onzekerheid over het Deltaprogramma,
4. Kleinschalige woningbouw toestaan.
zijn de lange termijndoelen niet meer
opgenomen. De lange termijn is niet uit het oog
verloren: we stimuleren alleen ontwikkelingen
op de schaal van Lage Zwaluwe!
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3 Deltaprogramma
Het Deltaprogramma is een nationaal programma gericht op maatregelen die nodig zijn om
ons land te beschermen tegen overstromingen en om de zoetwatervoorziening zoveel
mogelijk op peil te houden. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken
samen met inbreng van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het
Deltaprogramma gaat onder andere over de dijken rondom de haven van Lage Zwaluwe, ter
bescherming tegen overstroming van de Amer.
De klimaatverandering leidt tot extremere rivierafvoeren en zeespiegelstijging. En het leidt tot
drogere periodes en de zoetwatervoorziening kan in gevaar komen. Om bescherming tegen
overstromingen op hetzelfde peil van nu te houden, moeten maatregelen getroffen worden.
De verwachte waterstijging is 40 cm tot 2050 en 80 cm tot 2100. Daarnaast zijn de dijken
niet meer zo sterk door het vaker voorkomen van hoogwater. De dijken moeten daarom
worden verbeterd.

3.1 Wat betekent het Deltaprogramma voor Lage Zwaluwe?
Voor de gemeente Drimmelen is als oplossingsrichting binnen het Deltaprogramma alleen
verhoging (en verbreding) van de dijken mogelijk. Dit is niet op alle plaatsen makkelijk te
realiseren. Bij de verkenning van het tracé van de primaire waterkering heeft de gemeente
verzocht de mogelijkheden te bekijken voor een eventuele verbreding van de sluis, zodat de
binnenhaven door grotere pleziervaartboten kunnen worden bezocht2.
Voor Lage Zwaluwe geldt dat de primaire kering voldoet aan de normen, hoewel de dijk op
sommige plekken niet heel goed meer is. Maar er hoeft niets aan gedaan te worden op korte
termijn.
Het woongebied Kwistgeldpolder bestaat uit 57 woningen die buitendijks liggen. Om het
gebied tegen de klimaatverandering en hogere waterstanden te beschermen zou er een
nieuwe dijk om de Kwistgeldpolder moeten worden gelegd. De gemeente heeft het
Deltaprogramma meegegeven bij dijkaanpassing een nieuw buitendijks tracé te overwegen
van de primaire waterkering om het woongebied Kwistgeldpolder heen3.
Bij het mogelijk verleggen van de primaire waterkering kan de huidige waterkering een
andere functie krijgen en zijn er meer ontwikkelingsmogelijkheden, daar de dijk dan de
functie van primaire waterkering heeft verloren.
In 2014 zal bekend worden voor welke voorkeursstrategieën Brabantse Delta beleid gaat
vormen. Deze worden aangeboden aan het Rijk. Het Rijk stelt nieuwe normen op voor het
waterbeheer4. Dit alles levert in 2020 voorstellen voor deltabeslissingen op door het Rijk.
Uitvoering vindt dan plaats na 2020 en vóór 21005. Aangezien dit nog een hele tijd duurt,
maakt dat planvorming na 2020 onzeker.
2

Een mogelijke verbreding van de sluis maakt het mogelijk om met grotere pleziervaartboten de
binnenhaven in te kunnen. Volgens de gebruikers van de jachthaven is dit niet nodig. Verbreding van
de sluis was in het verleden gewenst omdat het Degaterrein toen nog als bedrijfsgrond in gebruik was.
3
Brabantse Delta wil het verleggen van de dijk overwegen, als dijkverbetering noodzakelijk is. Hier
speelt een gezamenlijk belang voor gemeente en Brabantse Delta. Of dijkverbetering noodzakelijk is,
zal later bekend worden, zie verderop in de tekst.
4
Er komt meer water vanuit de Maas. Welke invloeden dit heeft is nog onduidelijk. Huidige normen
stammen uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De overhoogte is gering met een 20-40 cm. Om een
beeld te hebben: deze overhoogte is al te weinig om bijvoorbeeld een boom toe te staan op de kering.
Hiervoor is minimaal 1 meter nodig.
5
In de praktijk zal in 2050 moeten worden voldaan aan de sterkteopgave.
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In de opiniërende raadsvergadering van 17 oktober 2013 zijn opmerkingen gemaakt over het
Deltaprogramma en de mate waarin de gemeente hierin zou moeten participeren. Ook in
vergelijking met andere gemeenten, zoals Werkendam. Hoe de situatie in de gemeente
Drimmelen in het Deltaprogramma vorm krijgt, valt te lezen in bijlage 3.

3.2 Bebouwing in de waterkeringszone niet mogelijk
De primaire waterkering is de grootste beschermer voor het achterland. Daarachter loopt de
regionale kering. Primaire waterkering is een waterkering die beveiliging biedt tegen
overstroming door buitenwater (IJssel- of Markermeer, Noordzee en de grote rivieren en
kanalen). Het hele gebied van de haven valt in de waterkerings- of beschermingszone.
Zones waar niet zondermeer ontwikkeld kan worden. In onderstaande figuur is een deel van
de zoneringskaart opgenomen.

Primaire kering

Regionale kering

De gele arcering is de waterzone,
groene arcering is de
beschermingszone.
De pijlen geven de primaire waterkering
en de regionale waterkering aan. Het
Delta-programma gaat over de primaire
waterkering.
Figuur 2 Luchtfoto met zoneringskaart rondom de haven

De buitenhaven, deel van de Louisapolder, Westelijke en Oostelijke haven en een deel van
het Degaterrein liggen in de primaire waterkeringszone.
Waterschap De Brabantse Delta heeft de plannen uit de concept-visie voor zowel het
kampeerterrein als het Degaterrein en Louisapolder bestudeerd. Alles is vergunningplichtig
bij de Brabantse Delta. Binnen de waterkerings- en beschermingszone kan Brabantse Delta
altijd ruimte claimen voor werkzaamheden. Bij ontwikkelingen in de primaire waterkering
moet dit altijd worden gemeld aan de Brabantse Delta. De ondergrond is voor hen heilig. Niet
alleen de bouw van woningen, ook de aanleg van riolering, waterleidingen, vijvers en planten
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van bomen hebben invloed op de kering. De Brabantse Delta staat daarom erg kritisch
tegenover de plannen in de concept-visie. Het volgende is aan ons meegedeeld6:
Het waterschap wil zowel privaatrechtelijk (eigendom) als publiekrechtelijk niet
meewerken aan de ontwikkeling van woningen in de primaire waterkering bij de
haven van Lage Zwaluwe. Het is goed mogelijk dat de kering in kader van het
Deltaprogramma of verandering van normen moet worden verhoogd. Als het
waterschap nu een bouwwerk toe zou staan dan zou dit veel meer gaan kosten
dan bij een gewone groene kering. Verder zegt het waterschapsbeleid dat
keringen die onbebouwd zijn ook onbebouwd dienen te blijven. Natuurlijk zijn er
wel eens uitzondering op, maar de ontwikkeling in de haven van Lage Zwaluwe
worden niet gezien als een uitzondering.
Bestaande gebouwen mogen worden gerenoveerd, mits er niets aan de fundering
wordt gedaan. Uitbreiding aan bestaande gebouwen is in principe niet mogelijk in
de zonering van de kering i.v.m. de eerder aangegeven onduidelijkheid over
normering en het Deltaprogramma. Iedere aanvraag zal apart worden bestudeerd.
Als het kan dan zal Brabantse Delta er aan meewerken.
Stacaravans vervangen door chalets kan alleen als er geen fundering onder zit en
als er geen nieuwe leidingen of riolering voor hoeft worden aangelegd.
Bestrating, een weg of een plein is meestal geen probleem. Wel zal altijd de
invloed van de werkzaamheden op de kering berekend moeten worden. In de
vergunning van de Brabantse Delta zal worden opgenomen dat indien er
werkzaamheden aan de kering moeten worden uitgevoerd, de vergunde
werkzaamheden op kosten van en door de vergunninghouder moet worden
verwijderd.
Een weg over de dijk heen naar mogelijke botenopslag van Biesboschweg in de
Louisapolder is bespreekbaar. De verwachting is dat Brabantse Delta dit toe kan
staan.

3.3 Consequenties besproken met belanghebbenden
Bovenstaande consequenties zijn besproken met de belanghebbenden uit het gebied. Zij zijn
van mening dat de eerder gepresenteerde plannen wel als leidraad kunnen dienen. Alleen
de termijn waarop het gerealiseerd kan worden, zal langer duren. Zij hebben de gemeente
verzocht vooral door te gaan met de bestaande plannen. En kleine aanpassingen te doen
voor de korte termijn. De lange termijn is voor hen dan niet 2025 maar ligt nog verder in de
tijd. Zie bijlage 4.
Misschien dat tegen die tijd de visie wel weer herzien moet worden. Daarom is er nu voor
gekozen om dit toekomstplan te laten lopen tot 2020. De voorgestelde ontwikkelingen staan
ontwikkelingen op de lange termijn niet in de weg. En de ontwikkelingen op lange termijn
moeten vooral op de schaal van het dorp worden vormgegeven.
Als de dijk wordt opgehoogd, beperkt dit de mogelijkheden op het kampeerterrein,
Degaterrein, Westelijke haven en deels in de Louisapolder. De dijk wordt breder en hoger,
waardoor er minder ruimte overblijft in de genoemde gebieden. Toevoeging van bebouwing
6

In november 2013 is ambtelijk overleg gevoerd en in januari 2014 bestuurlijk overleg met Brabantse
Delta.

Toekomstplan haven Lage Zwaluwe

2014

11

is dan misschien wel bespreekbaar met Brabantse Delta. Alleen is de ruimte waarop dit kan
beperkt.
Als de bestaande dijk wordt verlegd, komt de functie van de huidige dijk te vervallen. Dat
betekent minder beperkingen in de ontwikkeling van het Degaterrein en het kampeerterrein.
Mocht Waterschap Brabantse Delta kiezen voor verbreding van de sluis, dan zou het kunnen
dat de ligplaatsen rondom de sluis moeten komen te vervallen en moeten worden
gecompenseerd.

3.4 Gevolgen voor de toekomstplan haven Lage Zwaluwe
Omdat bovenstaande grote impact heeft op de planontwikkeling in de binnenhaven, zijn de
volgende hoofdstukken hier op aangepast. Dit plan wijkt sterk af van het concept-plan dat in
oktober 2013 in de raad is besproken.
Er is nog veel onduidelijk over de gevolgen van het Deltaprogramma. Op korte termijn zal het
niet duidelijker worden. Daarom is er voor gekozen om nu de lange termijn niet vast te
leggen. In 2020 ziet de wereld er anders uit. Zal de primaire waterkering worden verlegd? Zal
de huidige kering worden opgehoogd (en verbreed)? Dit heeft grote impact op wat er
mogelijk is op de Westelijke haven, het Degaterrein en het kampeerterrein.
Ook de economische tijden kunnen zijn veranderd, toeristische inzichten aangepast en
demografische verwachtingen anders. In dit plan is daarom alleen beschreven wat we op
korte termijn gaan doen in dit gebied. De ontwikkelingen zijn zo ingestoken, dat ze op lange
termijn de ontwikkelingen niet dwarsbomen. Hierbij is voor de lange termijn ingestoken op
een plan dat recht doet aan de schaal van Lage Zwaluwe. Wat hieronder wordt verstaan, valt
te lezen in 9.3.1.
Het plan dat in oktober 2013 aan de Raad is gepresenteerd, is daarmee niet helemaal van
tafel. In 2020 zal bekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn. Om nu diverse
scenario’s op te stellen met de nodige ‘mitsen’ en ‘maar-en’ is niet zinvol. De uitgangspunten
die in het concept zijn gepresenteerd en worden onderschreven door de diverse partijen uit
het havengebied, zijn als uitgangspunten gehanteerd voor de korte én lange termijndoelen.
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4 Westelijk havengebied en Degaterrein
Als iemand met een jacht de binnenhaven in vaart vanaf de Amer komt hij eerst in het
Westelijk havengebied en langs het Degaterrein. Om de jachthaven te bereiken vaart men
via de buitenhaven, door de keersluis naar de jachthaven. De keersluis maakt onderdeel uit
van de primaire waterkering.

Watersportvereniging (WSV) Noorderklip pacht het Westelijk
havengebied. Deze vereniging onderhoudt het gebied zelf en heeft een eigen clubhuis. Zij
hebben een bloeiende vereniging met veel leden en met een wachtlijst voor ligplaatsen. In
de winter wordt een deel van de boten van de leden op de wal grenzend aan de haven,
gestald. In de haven ligt één woonboot7.
In de zomer van 2013 is gestart met een pontverbinding8 naar de Biesbosch en een
opstapplaats voor de De Biesbosch In9. Voor zowel de De Biesbosch In als de
pontverbinding naar de Biesbosch is tijdelijk toestemming gegeven door het college.
Aan de zuidkant van de haven grenst de haven aan particulier eigendom (de achtertuinen
van de woningen aan de Nieuwlandsedijk). Er zijn drie horecagelegenheden aan de
Nieuwlandsedijk: cafetaria Stuurboord, brasserie De Zwaluwse Hoeve en eetcafé Hier is ’t.
Er is ook een bakkerij: Bakker & Zn.
Grenzend aan het Westelijk havengebied ligt het Degaterrein. Dit terrein is van de gemeente
en werd al enkele jaren niet gebruikt. In maart 2013 is een Toeristische Overstap Plaats
(TOP) gerealiseerd op het Degaterrein. Een TOP is een knooppunt van wandel- en
7

In de APV is opgenomen dat er in de haven van Lage Zwaluwe plaats is voor één woonboot. De
exacte locatie in de haven is niet aangegeven. Dat houdt in dat de woonboot op een andere plek in de
haven kan worden gelegd, als dit nodig is.
8
De veerverbinding is vooralsnog een tijdelijke verbinding. De gemeente heeft de exploitant
toestemming gegeven om tot apr. 2014 het Degaterrein te gebruiken voor een veerverbinding. De
exploitant heeft zelf voor een steiger en hekwerk gezorgd.
9
Uitleg De Biesbosch In: veerpont of rondvaart in de Biesbosch (www.debiesboschin.nl).
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fietsroutes. De plaats is goed bereikbaar per auto en beschikt over voldoende
parkeergelegenheid. In de nabije omgeving van de TOP is vaak horeca te vinden, voor een
kopje koffie en waar eventueel een oplaadpunt voor elektrische fietsen beschikbaar is.
Hiermee is een TOP dus altijd een goed startpunt voor iedereen die van wandelen en fietsen
houdt. Bij de Toeristische Overstappunten zijn informatiepanelen aanwezig met een kaart
van de omgeving en informatie over bezienswaardigheden in de buurt van de routes. Op de
foto (Figuur 3) staat de TOP van het Degaterrein10.

Figuur 3 Degaterrein met Toeristisch Overstap Punt Lage Zwaluwe en
opstapplaats pontje naar de Biesbosch

4.1 Knelpunten en kansen
4.1.1 Westelijke haven
De Watersportvereniging, Crezée, Biesbosch In en mevrouw Vanacker hebben samen een
plan ingediend voor aanpassingen in de haven. In Figuur 4 op de volgende bladzijde zijn de
ontwikkelingen opgenomen. Gezamenlijke partijen streven een kwalitatieve verbetering van
de haven na. Door sanering van ligplaatsen, herinrichting van de haven, toevoeging van
activiteiten en kleinschalige nieuwbouw.
Onderdeel van de ontwikkelingen zijn aanpassingen van de huidige ligplaatsen. Met
aanvulling van extra ligplaatsen. Denk aan een tijdelijke oplossing aan de kade van het
Degaterrein. En later aan een deels afgegraven Degaterrein. De ligplaatsen rondom de sluis

10

Mocht op termijn blijken dat de plaats van de TOP andere ontwikkelingen op het Degaterrein in de
weg staan, dan kan de TOP verplaatst worden. Kosten hiervoor worden dan niet gesubsidieerd, maar
komen voor rekening van de gemeente. Overigens is de TOP nu op gemeentegrond gesitueerd. Een
verplaatsing naar bijv. de kop van de buitenhaven (bij de Fuik), wordt een stuk lastiger omdat dit geen
gemeentegrond is.
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Figuur 4 Toekomstplan Westelijke
haven, Degaterrein en
kampeerterrein volgens
Watersportverenign, Crezee,
Biesbosch In en mw. Vanacker

Promenade aan het
water tot aan de
parkeerplaatsen bij de
sluis

kunnen daarmee vervallen. En de
woonboot is uit de haven
verdwenen11.
Watersportvereniging Noorderklip
gebruikt de Westelijke haven. De
vereniging heeft veel leden die allen
een boot(je) hebben in de haven.
Door veel zelfwerkzaamheid weet
de vereniging de liggelden laag te
houden. Ze heeft een wachtlijst en
zou graag extra ligplaatsen hebben
in de haven.

Camperplaatsen en
sanitaire voorzieningen

De Westelijke haven verdient een
kwalitatieve verbeterslag: zowel een
andere indeling van de ligplaatsen
als het verbeteren van de opslag en
clubgebouw van de Watersportvereniging. Als de opslag en het
clubgebouw kunnen worden
geïntegreerd in één gebouw,
verbetert het aanzien van het
westelijke deel.

Toevoeging chalets /
bijzondere
toeristische
verblijfsruimte

Als de haven anders wordt
ingedeeld, kunnen de leden van de
watersportvereniging allemaal hun
boot aanleggen. Een knelpunt bij de
herindeling van de haven, vormt de
huidige ligging van de woonboot. De
woonboot ligt ongunstig in de haven
voor aanlegmogelijkheden van
pleziervaart. Daardoor is de indeling
van de haven niet logisch. Een

Bebouwing met
horeca en
woningen

Extra parkeerplaatsen
en plein

Uitbreiding
ligplaatsen

Clubhuis WSV en
cafetaria blijven bestaan, evt. upgraden.
Woonboot 90º draaien.
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In de plannen van de Watersportvereniging is de woonboot verdwenen
uit de Westelijke haven. De
Watersportvereniging zou het liefst
willen dat de woonboot een andere
plek krijgt in de gemeente. Eerder
onderzoek wees uit dat een andere
plaats niet mogelijk is. Het draaien
van de woonboot is wel mogelijk.
Hierbij zal de eigenaar ook gewezen
worden op het onderhoud aan de
boot.
De gemeente zal alle mogelijkheden
nogmaals onderzoeken.
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ander punt is de staat van onderhoud van de woonboot. Deze staat ook een kwalitatieve
verbeterslag in de weg.
Het clubgebouw en de opslagcontainers van de Watersportverenging zijn in de plannen
vervangen door een integraal nieuw gebouw. De Watersportvereniging wil haar clubhuis
graag op eigen terrein bouwen, omdat er dan goede afsluitmogelijkheden zijn en het pand
besloten kan worden gebruikt. Een knelpunt vormt de aanwezigheid van de primaire
waterkering. Het clubhuis mag alleen op de plek terug gebouwd worden waar het nu staat.
Uitbreiding is niet zondermeer toegestaan. Hierover zal eerst overleg gevoerd moeten
worden met de Brabantse Delta. Een andere mogelijkheid is verplaatsen van het clubhuis
naar het Degaterrein.
De Watersportvereniging zegt over voldoende financiële middelen te beschikken om de
plannen van de korte termijn (aanpassen indeling haven en een nieuw clubgebouw op de
huidige locatie) te kunnen realiseren. Daarnaast zijn de leden bereid om veel via
zelfwerkzaamheid te realiseren.

Figuur 5 Westelijke deel van de binnenhaven. Met onder andere ligplaatsen van
Watersportvereniging Noorderklip

De eigenaar van cafetaria Stuurboord (mevrouw Vanacker) wil een terras aanleggen bij het
cafetaria en overweegt een deel van de haven af te graven. Zo kunnen er extra ligplaatsen
komen in de haven. Met een mooi terras aan de haven erbij, is het nog aantrekkelijker om op
een mooie dag te recreëren in/aan de haven. Ook hier speelt het probleem van de
waterkering. Uitbreiden van de haven is niet zondermeer mogelijk.

4.1.2 Degaterrein
Het Degaterrein is van de gemeente en ligt al een aantal jaren braak. Het terrein ligt in het
hart van de haven en biedt veel mogelijkheden. Er is echter één belemmering. Aan de
noordzijde van het Degaterrein ligt een dijk (die is onderdeel van de primaire waterkering).
Daardoor is bebouwing (nu) niet mogelijk op de noordelijke helft van het terrein (zie 3.2). Het
zuidelijke deel van het Degaterrein ligt buiten de primaire waterkeringszone, hier kan wel
worden gebouwd.
De oppervlakte van het Degaterrein bedraagt 8.000 m2. Op het Degaterrein zijn beperkte
bodemverontreinigingen aangetroffen (minerale olie en verontreinigd grondwater). Sanering
van de grond is niet verplicht12. Bij nieuwbouw op het terrein moet aandacht zijn voor
milieuaspecten.
In de haven is geen plaats voor passanten met een pleziervaartuig van 20 tot 25 meter. Dit is
lastig te realiseren, hiervoor is de schaal van de binnenhaven te klein. Het komt voor dat
12

Bron: Structuurvisie haven Lage Zwaluwe, RBOI jan. 2010, gebaseerd op een bodemonderzoek
van dit terrein.
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deze vaartuigen voor een of enkele nachten in de haven willen verblijven. Zij kunnen niet
terecht op de bestaande passantenplaatsen in de binnenhaven van Crezée of Noorderklip.
Ook het Beursplein is geen optie: hier mag slecht drie uur aangemeerd worden. Op korte
termijn worden hier geen oplossingen voor gezien. Misschien dat er een mogelijkheid
bestaat bij afgraven van het Degaterrein of in de buitenhaven, waar nu ook jachtschepen
liggen bij de winkel van Crezée.
Watersportvereniging Noorderklip en Jachthaven Crezée BV zien mogelijkheden in extra
ligplaatsen aan het Degaterrein. Watersportvereniging Noorderklip heeft een wachtlijst voor
ligplaatsen. Daarnaast kunnen de ligplaatsen aan de keersluis gesaneerd worden als er
extra ligplaatsen aan het Degaterrein komen voor de vereniging. De Watersportvereniging
stelt voor om een deel van het Degaterrein af te graven om meer ligplaatsen te realiseren.
Jachthaven Crezée ziet deze plannen ook positief tegemoet. De Watersportvereniging en
Crezée hebben vertrouwen in een gezamenlijke exploitatie van de nieuwe ligplaatsen.
Bewoners noemen verder de volgende punten van aandacht:
x Zwemmen in de haven;
x Aanleggen van boten aan Beursplein (vaak langer dan 3 uur);
x Aanleggen van grote boten aan Degaterrein (gratis);
x Parkeerdruk in hun straat in het zomerseizoen;
x Hard varen in de haven.
Bewoners van de Nieuwlandsedijk zijn positief over de rust in de haven en het vrije uitzicht.
Ook de mogelijkheid voor het aanmeren van een pleziervaartuig aan hun tuinen waarderen
zij. Deze aanlegmogelijkheid willen ze graag houden in de toekomst.
Bij ontwikkelingen op het Degaterrein willen ze graag betrokken worden. Ze hopen dat extra
bebouwing niet leidt tot meer geluidsoverlast. Ook hebben zij ideeën over mogelijke invulling
van het terrein: ze willen graag lage bebouwing met groen en een dorps karakter. Iemand
noemt duurzame bebouwing (cradle-to-cradle). Ook wordt geopperd om het Degaterrein niet
te veel in te vullen, maar juist door gebruikers te laten bepalen. Denk aan scholen,
verenigingen, scouting. Deze groepen kunnen het terrein voor scholing en sport en spel
gebruiken. “Laat vooral de gebruikers meedenken over de invulling”, is wat bewoners
meegeven aan de gemeente. En de capaciteit in ogenschouw houden bij een nieuwe
invulling: op de schaal van Lage Zwaluwe.

4.2 Oplossingen korte termijn
De plannen van de gezamenlijke ondernemers13 (zie Figuur 4) maken het gebruik van de
Westelijke haven en Degaterrein voor pleziervaart beter. De gemeente onderschrijft deze
ideeën. Ook woningbouw op deze plaats kan een mooie toevoeging zijn.
Aansluitend op de TOP kan een recreatieve en verblijfsfunctie op het Degaterrein ontwikkeld
worden. Denk hierbij aan een aanlegsteiger, waardoor extra ligplaatsen mogelijk zijn, voor
bijvoorbeeld Watersportvereniging Noorderklip. Er kunnen passantenplaatsen komen en een
kade met (wandel)promenade. Door het aanleggen van een steiger en bestrating en actief
beheer van het Degaterrein (gras en andere planten inzaaien14) wordt de kwaliteit van het
terrein verbeterd.

13

Als hier gesproken wordt over de gezamenlijke ondernemers, dan wordt hier ook bedoeld de
Watersportvereniging.
14
Door het inzaaien van gras en kruiden wordt een bijdrage geleverd aan het aantrekken van
insecten. Dit komt de biodiversiteit ten goede.
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(Startende) ondernemers op het gebied van toerisme en recreatie een plek geven op het
Degaterrein is een goede optie. De Biesbosch In wil graag uitbreiding van zijn activiteiten
met verhuur van enkele bootjes. Ook twee ‘drijvende woningen’ horen tot de nieuwe
toeristische attractie van de Biesbosch In15. Dit zijn boten waarop geslapen kan worden,
huurders varen er mee naar de Biesbosch en overnachten daar.
In de zomer is het vaak druk in de haven. Veel botenbezitters parkeren rondom de haven om
te gaan varen. Door het opknappen van het Degaterrein, aanwezigheid van de TOP en
andere toeristische mogelijkheden, is het bestaande aantal parkeerplaatsen te laag. Er
zullen extra parkeerplaatsen moeten worden aangelegd op of in de buurt van het
Degaterrein (zie 5.2).
Bewegwijzering voor toeristische bezienswaardigheden en naar winkels voor dagelijkse
behoeften vanaf de haven en het water kan op korte termijn worden geplaatst.
Op het Degaterrein zijn de volgende toeristische ontwikkelingen mogelijk:
x Oplaadpunt elektrische fiets / auto
x Speelvoorzieningen, bankjes, trapveldje
x Wandelpad / promenade (richting oostelijke haven)
x Vissersplaats aanleggen (voor Visvereniging ’t vol netje)
x Camperplaatsen / plek om wild te kamperen (één nacht)16
x Verlagen van de kade, waardoor er een wandelpad of zitplekken worden gecreëerd17
ter hoogte van het water (terrasvorming). Ook de afstap naar een boot is zo kleiner.
x Aanlegplaats klassieke boten aan Degaterrein
x Opslagruimte voor Biesbosch In
x Verhuur fietsen (i.v.m. TOP)
Deze ontwikkelingen kunnen op relatief korte termijn ter hand genomen worden. Wel zal bij
de aanleg gekeken moeten worden of dit de lange termijnplannen niet schaadt. Een deel van
bovenstaande ontwikkelingen kunnen ook op het kampeerterrein worden gerealiseerd.
De invulling van het Degaterrein zal in samenspraak met bewoners, gebruikers,
verenigingen18, onderwijs en ondernemers kunnen plaatsvinden, onder leiding van de
gemeente. Zij kunnen samen nadenken over een aantrekkelijke recreatieve verblijfsplek.
Waarbij het uitgangspunt ontmoeten is. Dit kan gerealiseerd worden door kleine ingrepen op
het terrein. Met een ontmoetingsplaats (bijvoorbeeld een plein) kunnen in het zomerseizoen
evenementen worden georganiseerd, zoals de Zwaluwse Havenfeesten. Ook hiervoor geldt
dat dit samen met het kampeerterrein moet worden ontwikkeld. De extra activiteiten op het
Degaterrein (en in de Oostelijke haven) zal voor extra verkeer zorgen. Dit zal, als er niets
wordt gedaan, allemaal over de bestaande wegen rijden.
Op korte termijn een recreatieve en verblijfsfunctie realiseren, wordt door het Nationale Park
de Biesbosch ook als wens uitgesproken.

4.2.1 Bebouwing zuidelijke deel Degaterrein
Omdat het Zuidelijke deel van het Degaterrein niet in de primaire waterzone ligt, is de
gemeente vrij om hier bebouwing te ontwikkelen. Denk aan het plaatsen van een gebouw
15

De Biesbosch In gaat hiervoor ongeveer 35 m¹ aan het Degaterrein huren. Voorlopig heeft de
gemeente hiervoor een overeenkomst afgesloten voor één jaar.
16
Of mogelijk maken op kampeerterrein van Crezee.
17
Hierbij dient rekening gehouden te worden met de wisselende waterstanden (verlagen kan niet te
laag).
18
Ook verenigingen die iets met water hebben, zouden het terrein meer kunnen gaan gebruiken. Bijv.
de scouting.
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(horeca) eventueel aangevuld met woningbouw met daarnaast een plek voor recreatie en
ontmoeting. Bijvoorbeeld een multifunctioneel gebouw, met daarin een horecagelegenheid
(restaurant / eetcafé; verplaatsing restaurant Thuishaven), opslag voor De Biesbosch In,
fietsenverhuur (i.v.m. TOP), verenigingsruimte, enz. Het verenigingsgebouw van
Watersportvereniging Noorderklip zou hier wellicht ook in passen (zie 4.1.1). Andere
verenigingen kunnen ook gebruik maken van het gebouw. Ook SWO/vrijwilligerscentrale zal
gevraagd worden advies uit te brengen over de behoefte aan ruimte van bepaalde
verenigingen.
Voor het bebouwen van het terrein zal de gemeente op zoek moeten gaan naar partners om
dit te realiseren. Ook woningbouw, zoals is gemeld in de structuurvisie, is gewenst om een
mooier aanzien te creëren voor de haven. Aangezien woningbouw op het kampeerterrein
niet19 mogelijk is, is toevoeging van een beperkt aantal woningen op het Degaterrein
gewenst. Dit sluit aan bij de ideeën van de gezamenlijke ondernemers. Of afgraven van het
Degaterrein mogelijk is in combinatie met bebouwing, zal in de uitwerking blijken (zie ook
4.2.3).

4.2.2 Randvoorwaarden nieuwbouw op het Degaterrein
In zijn algemeenheid wordt een optimale gebruiks- en belevingswaarde nagestreefd in de
haven. Dit houdt in dat iedereen de haven moet kunnen beleven door er zicht op te hebben,
er langs te kunnen wandelen en/of fietsen en dat er afdoende voorzieningen zijn om er te
verblijven.
Het Degaterrein is het hart van de haven. Het ligt op de meest centrale punt in de haven.
Randvoorwaarden die bij de ontwikkeling van het terrein moeten worden meegenomen zijn:
 Optimale belevingswaarde als bruisend hart van de haven wordt bereikt door
concentratie van openbare voorzieningen: een openbare havenkade, een plein met TOP
en speelvoorziening met daaraan horeca, pontje, fietsverhuur, en dergelijke.
 Inrichting passend bij de bestaande dorpse schaal.
 Duurzame architectuur inpassen waar mogelijk.
 Rekening houden met zittende bedrijven aan Nieuwlandsedijk en in de buitenhaven,
zoals bakkerij Bakker en Zn.
In bijlage 2 zijn sfeerbeelden opgenomen voor de invulling van het Degaterrein. Zie pagina
43 en verder.

4.2.3 Degaterrein afgraven of niet
De Watersportvereniging en Crezée zijn voorstander van het afgraven van een deel van het
Degaterrein, om meer ligplaatsen te realiseren in de haven. Als we hier voor kiezen, kunnen
meer watersportliefhebbers gebruik maken van de haven van Lage Zwaluwe. Door afgraven
van het terrein wordt de invulling van de rest van het terrein beperkt. Grenzend aan het
Degaterrein ligt een dijk. Met bebouwing moet voldoende afstand gehouden worden tot de
dijk. De strook die bebouwd mag worden wordt smaller naarmate het terrein meer wordt
afgegraven voor ligplaatsen. De indeling en toevoeging van functies van het terrein wordt
kleiner als het terrein kleiner wordt. Wordt het Degaterrein niet afgegraven, dan kunnen er
meer voorzieningen worden gerealiseerd, die zowel door watersportliefhebbers als bewoners
kunnen worden gebruikt. Ook is er dan meer ruimte voor de wandel- en fietsrecreanten.

19

Zie paragraaf 3.2. Misschien is het in de toekomst wel mogelijk.
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Het afgraven van het Degaterrein zal niet door de gemeente bekostigd worden. Dit zal door
derden moeten worden gedaan. Het afgraven kan niet los gezien worden van de andere
ontwikkelingen op het terrein. Een integraal plan, dat ook rendabel is, is daarvoor essentieel.
Kortom: de vraag of een deel van het Degaterrein moet worden afgegraven, kan nog niet
beantwoord worden. Dit hangt samen met de invulling van het terrein. Pas als een integraal,
rendabel plan is ontwikkeld, kan de gemeente een besluit nemen over het plan, waarin het
afgraven al dan niet is opgenomen. De gemeente spreekt wel een voorkeur uit voor én
nieuwbouw én deels afgraven van het Degaterrein voor extra ligplaatsen.

4.2.4 Niets doen
Als er niet geïnvesteerd wordt in het opknappen van het Degaterrein, is dit een gemiste
kans. De uitstraling van het vervallen terrein is voor niemand aantrekkelijk, zeker niet voor
toeristen. Terwijl het zo gezichtsbepalend is voor de haven. Het terrein laten liggen zoals het
er nu bij ligt, draagt niet bij aan een opwaardering van het gebied. Het zal zelfs een onveilig
gevoel geven bij mensen die in de buurt verblijven.
Bovendien is toerisme en recreatie één van de belangrijkste pijlers van de gemeente20. Op
dit terrein liggen kansen die moeten worden benut om het aanbod van toerisme en recreatie
te vergroten.
Het in eigendom houden van het terrein kan strategisch een zinvolle optie zijn.

20

Zie Toekomstvisie Drimmelen, met het vizier op 2020 uit 2010.
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5 Oostelijk havengebied

Het
Oostelijk havengebied grenst aan het Degaterrein en behelst de rest van de haven (tot aan
de Amerweg). De gemeente is eigenaar van de haven en de grond aan de noordzijde van de
haven, tot aan de dijk. Het grootste deel van de haven en de grond (inclusief de
Kwistgeldweg) is in erfpacht gegeven aan Crezée. Crezée is recent eigenaar geworden van
het zuidelijke deel van de haven. In het gebied staan twee eetcafés: De Thuishaven en ’t
Roer Om. Tussen de horecagelegenheden in ligt een kampeerterrein met stacaravans.
Crezée pacht deze grond en beheert de camping.
Aan de zuidkant van de haven grenst de haven aan particulier eigendom (de achtertuinen
van de woningen aan de Nieuwlandsedijk). Er is een scheepswerf: Rima, deze is actief in
reparatie en onderhoud van schepen.
Het zuidelijke deel van de haven (water) is in eigendom van Crezée.

5.1 Knelpunten en kansen
Het kampeerterrein bij Jachthaven Crezée maakt een onverzorgde indruk. Het is niet
uitnodigend voor nieuwe recreanten, het werkt eerder illegaal gebruik (bijvoorbeeld
permanente bewoning) in de hand. De uitstraling van restaurant De Thuishaven is niet
optimaal. Een renovatie of verplaatsen naar bijv. het Degaterrein zou een verbetering zijn.
De Kwistgeldweg is al jaren aan de openbaarheid onttrokken. Hierdoor is een ‘rondje rond de
haven’ niet mogelijk (per fiets of te voet). De Kwistgeldweg en omgeving worden gebruikt als
botenopslag.
De bewoners van de Nieuwlandsedijk zijn blij met de aanlegmogelijkheid van een
pleziervaartuig aan de zuidzijde van de haven. Zo kunnen zij een pleziervaartuig aanleggen
aan hun eigen tuin. Ook het vrije uitzicht, de rust in de haven en de relatief lage parkeerdruk
in de winter vinden zij positieve punten. Het opknappen van het kampeerterrein is volgens
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hen hard nodig. Ze vragen hierbij aandacht voor het rustige karakter dat er nu heerst en
vrezen grote evenementen of parken à la Centerparcs.
De vernieuwde aanlegplaatsen van de haven zien er mooi uit, dit geeft een goede uitstraling
aan de haven. Doorpakken naar het aangrenzende kampeerterrein en het andere deel van
de haven is gewenst om het geheel meer cachet te geven.
Voor het opwaarderen van het kampeerterrein zouden speciale vakantiewoningen kunnen
worden gerealiseerd, bijv. griendwerkershutjes, beverburchten, boomhut of nomadentent.
Permanente bebouwing is niet mogelijk, omdat het terrein volledig binnen de contouren van
de primaire waterkering valt (zie 3.2).
Zonder nieuwbouw zijn de volgende opties mogelijk op het terrein:
1. de huidige camping blijft bestaan, waarbij er wel een kwaliteitsimpuls gegeven wordt
aan het terrein. Renovatie van de sanitaire voorzieningen is wenselijk;
2. de stacaravans worden vervangen door vakantiechalets of speciale
vakantiewoningen zoals hierboven beschreven (zonder fundering / extra riolering);
3. kampeerterrein verdwijnt, er komt een parkeerplaats (zomer) / botenstallingsplaats
(winter) voor terug inclusief enkele camperplaatsen;
4. kampeerterrein verdwijnt, er komt een ontmoetingsplein voor terug (in plaats van op
het Degaterrein) inclusief parkeerplaatsen voor de haven en enkele camperplaatsen;
5. kampeerterrein verdwijnt, Kwistgeldweg wordt hersteld voor alle verkeer, inclusief
parkeerplaatsen voor de haven.

Crezée is eigenaar van het zuidelijke deel van de haven. Hij zou dit zuidelijke deel van de
haven graag uitbreiden, hierdoor ontstaan betere mogelijkheden voor ligplaatsen. De
gemeente staat niet negatief tegenover uitbreiding van de haven op kosten van de eigenaar
van de grond. Wel moeten er voldoende parkeerplaatsen blijven in dit deel van het gebied.
Parkeren in de polder (aan de Amerweg) is niet mogelijk en niet wenselijk.

Figuur 6 Zicht op de binnenhaven met het kampeerterrein
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5.2 Oplossingen korte termijn
Plannen ontwikkelen voor het kampeerterrein, incl. openstelling Kwistgeldweg of een andere
weg, waardoor een rondgang om de haven mogelijk wordt gemaakt. In ieder geval met een
openstelling voor langzaam verkeer kan op korte termijn van start worden gegaan.
Uitvoering (laten) geven aan de nieuwe plannen voor het kampeerterrein. Het idee om de
bestaande camping om te vormen wordt ondersteund, omdat dit een kwaliteitsverbetering is.
Speciale vakantiewoningen zijn hierin onderscheidend (zie 5.1).
Crezée is gebaat bij andere opslagmogelijkheden voor boten. Hij is actief op zoek naar
andere locaties. Als de gemeente hierin zou kunnen faciliteren, is het makkelijker het gebied
openbaar toegankelijk te krijgen.
Een andere optie is uitbreiding van botenopslag op het kampeerterrein. Omdat bebouwing
op het kampeerterrein niet mogelijk is vanuit de Brabantse Delta, moet gezocht worden naar
andere invullingen. Eén ervan is parkeerterrein in de zomer en botenstalling in de winter. Met
een speelvoorziening en goede sanitaire voorzieningen voor ligplaatshouders. Eventueel
aangevuld met enkele camperplaatsen en overnachtingsmogelijkheden met een tentje of in
een (speciale) vakantiewoning. Zie ook in paragraaf 4.1.

5.2.1 Kwistgeldweg weer een openbare weg of niet
Het openstellen van de Kwistgeldweg wordt vaak genoemd om een rondje rond de haven te
kunnen maken. Een rondje in de haven is een goed idee. Alleen is de Kwistgeldweg hiervoor
geen goede weg. De huidige weg loopt onder aan de dijk, achter de stacaravans. Vanaf
deze weg is geen zicht op de haven. Flaneren over deze weg is niet leuk. Daarom wordt
voorgesteld om in de nieuwe plannen een doorgaande langzaam verkeerroute op te nemen,
die langs de haven loopt. Een promenade langs de haven, open voor fietsers en
voetgangers van zonsopgang tot zonsondergang.
Als gekeken wordt naar de verkeersafwikkeling in Lage Zwaluwe, zijn er enkele knelpunten.
Zo moet het doorgaand verkeer vanuit de haven door smalle woonstraten als de Flierstraat,
Nieuwlandsedijk, Kruisstraat of door de Ameroever. Openbaar maken van de Kwistgeldweg
kan de verkeersafwikkeling vanuit de haven bevorderen. Of dit bovenstaande straten ontlast,
is de vraag. Waarschijnlijk alleen de Ameroever. Een andere mogelijkheid is een rondweg
aanleggen (zie 8.4).
Gezien het feit dat de weg al meer dan dertig jaar aan de openbaarheid is onttrokken (zie
ook 8.2.1 voor de juridische consequenties hiervan) en er nog geen grote
verkeersophopingen zijn geweest in de Ameroever, is het open stellen van de Kwistgeldweg
niet noodzakelijk.

5.2.2 Niets doen
Door niets te doen zal het kampeerterrein verloederen. Dit komt het havengebied niet ten
goede. Toeristen zullen wegblijven en de ligplaatsen worden minder aantrekkelijk. Bovendien
staat het in contrast met de ‘Toekomstvisie Drimmelen, met het vizier op 2020’ uit 2010,
waarin toerisme en recreatie erg belangrijke economische pijlers zijn. Niets doen is geen
optie.
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6 Buitenhaven
De Buitenhaven grenst direct aan de Amer. Aan de westzijde van de buitenhaven liggen
enkele bedrijven: EBR en Jachthavenwinkel Crezée. Rotako Machinewerken is in 2013
verhuisd, het pand van Rotako wordt verhuurd voor opslag van boten. Restaurant De Fuik is
niet meer in gebruik. Vanaf het parkeerterrein bij de Fuik worden nog wel rondvaarten van de
Zilvermeeuw naar de Biesbosch gestart.
De buitenhaven is in gebruik door beroepsvaart en pleziervaart. Dit heeft in het verleden
problemen opgeleverd, die momenteel verholpen zijn. Plezier- en beroepsvaart blijven met
elkaar in gesprek.
Om de haven van Lage Zwaluwe helemaal voor recreatie en dus pleziervaart te bestemmen
is lastig. Dan zullen industriebedrijven uitgeplaatst moeten worden. Het gaat dan om EBR en
Dubbelman in de Louisapolder. Het uitkopen van deze bedrijven is erg kostbaar. Hoe hoog
de kosten zijn is niet uitgezocht, omdat verwacht wordt dat met de uitkomst van het
onderzoek niets gedaan zal worden op korte én lange termijn.

6.1 Knelpunten en kansen
De binnenvaartschepen zijn in de loop der jaren langer geworden. Voor EBR is het lastig om
de langere boten (max. 135 m) aan te leggen aan de eigen steiger. EBR kan dit alleen door
naast de eigen aanlegsteiger de steiger van De Fuik te gebruiken. Daarnaast is de
overslagplaats die EBR gebruikt, in strijd met het bestemmingsplan. Herinrichting van de
bedrijfshaven aan de westkant van EBR biedt EBR kansen om zijn bedrijf toekomstbestendig
te kunnen runnen. En biedt kansen voor toeristische ontwikkelingen op de overslagplaats
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aan de Amer. Langs de Amer ligt een groenblauwe mantel21. Ideaal voor een mooie
toeristische wandelroute. Het is jammer dat deze nu niet benut wordt.
De toeristische bestemming op de kop (terrein De Fuik) biedt mogelijkheden om ook in de
toekomst toerisme te kunnen bedienen. Het is een plek met veel toeristische potentie.
Wellicht is het realiseren van camperplaatsen mogelijk. De toeristische bestemming en de
uitbreiding van EBR lijken tegenstrijdig, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Figuur 7 De buitenhaven vanaf de Ameroever, links
bovenin EBR, rechts beroepsvaart en op de voorgrond
pleziervaart van Crezée en Watersportvereniging
Noorderklip

21

De groenblauwe mantel is opgenomen in de Provinciale Verordening Ruimte 2012. Deze mantel is
gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. En geeft
naast de ontwikkeling van een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem ook ruimte voor de
ontwikkeling van gebruiksfuncties, zoals landbouw en recreatie, mits deze bijdragen aan de kwaliteiten
van natuur, water en landschap: de “ja-mitsbenadering”. De groenblauwe mantel biedt echter geen
ruimte voor stedelijke ontwikkeling of de ontwikkeling van nieuwe (kapitaal)intensieve vormen van
recreatie en landbouw.
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Figuur 8 Huidige situatie overslagterrein, EBR en terrein Polak

6.2 Oplossingen korte termijn
De huidige invulling van het gebied rondom de buitenhaven past ook in de toekomst. Wel
dienen er kleine veranderingen plaats te vinden. Zoals een wijziging van het
bestemmingsplan voor een deel van het terrein van de Fuik. De door EBR gebruikte
overslagplaats dient opgenomen te worden in de groene mantel van de dijk.
Binnenvaartschepen meren aan aan de damwand aan de oostkant van de buitenhaven. De
lengte van de schepen is geen probleem bij de huidige inham aan de damwand. Zowel op
korte als lange termijn zal deze bestemming blijven bestaan.
Natuurontwikkeling en wandel- en fietspaden over de dijk zijn in de toekomst gewenst22.
Zeker in aanvulling op de TOP en de veerverbinding naar de Biesbosch (zie hoofdstuk 4).
Het college heeft aan EBR aangegeven mee te willen werken aan een
bestemmingsplanwijziging naast het bedrijf van EBR (deel grond van Polak). Zo kan EBR het
probleem van de overslagplaats en de langere binnenvaartschepen oplossen. Op initiatief
van EBR wil de gemeente dit faciliteren23. Het aanleggen van langere boten is dan praktisch
meteen opgelost. Wel moet de havenverordening voor de aanleg van schepen verruimd
worden van 90 m naar 135 m. EBR heeft een voorstel gemaakt hoe het terrein van Polak er
22

Brabantse Delta heeft geen bezwaar tegen voet- en fietspaden op de primaire waterkering. Een en
ander moet in overleg plaatsvinden.
23
In het bestemmingsplan Kern Lage Zwaluwe is op de nieuwe locatie voor de opslag (zuidelijk deel
van het terrein van Polak) een zoekgebied Ecologische Verbindingszone opgenomen. Dit op verzoek
van de Provincie. Het is onduidelijk of de voorgestelde locatie voor de opslag hierin past. Hierover
dient overleg te worden gevoerd met de Provincie.
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uit kan zien, zie
grootte

Figuur 9. Bij de uitwerking zal extra aandacht komen voor de exacte

Figuur 9 Toekomstige inrichting volgens voorstel EBR

van beide bestemmingen en aan de groene afscheiding tussen beide bestemmingen. Te
zijner tijd zal dit aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling.
De overslagplaats dient een andere bestemming te krijgen, in lijn met de omgeving van deze
waterkering (groen). EBR heeft hier al een voorzet voor gegeven, zie
Figuur 9. Hierdoor
wordt het mogelijk om vanaf het bankje aan het Thorpad te genieten van een wijds uitzicht.
Natuurontwikkeling en wandelpaden over de dijk zijn in de toekomst gewenst. Dit kan
aansluiten bij nieuwe toeristische ontwikkeling op de kop van de haven (De Fuik). In het
kader van het Delta-programma worden ook de mogelijkheden voor de aanleg van nog meer
fietspaden op de dijk bekeken (dit betreft voornamelijk een financiële afweging).

6.2.1 Niets doen
Niets doen is niet gewenst, maar zal voor het gebied geen aanmerkelijk verschil maken. Het
ligt aan de rand van het havengebied, in een doodlopend stuk. Toeristisch is het wenselijk
om een en ander toe te voegen en de relatie met de Biesbosch te versterken. Voor de
bedrijven in het gebied is het gewenst als bovenstaande wordt aangepakt.
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7 Louisapolder

De Louisapolder ligt aan de Amer en is in bezit van Dubbelman en Zonen. Dubbelman heeft
er een bedrijf voor beton- en metaalbescherming. Voor Dubbelman is de huidige locatie een
prima locatie om zijn bedrijf uit te oefenen. Dubbelman staat open voor een andere invulling
van het gebied, bijvoorbeeld recreatief. De dijk aan de Amer is van het Rijk.

7.1 Knelpunten en kansen
Het talud (primaire waterkering) langs de Biesboschweg maakt het gebied moeilijk
bereikbaar.
Door de activiteiten van het bedrijf van Dubbelman is de grond zwaar vervuild.
Opslag van boten is een mogelijkheid.

7.2 Oplossingen korte termijn
Gezien de economische omstandigheden is extra bedrijvigheid in de Louisapolder niet aan
de orde. De bestaande bestemming zal gehandhaafd blijven.
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Botenopslag past niet in de bedrijfsbestemming die op de polder ligt24. Om botenopslag
mogelijk te maken, moet een oplossing gevonden worden voor het vervoer van boten naar
de Louisapolder. Een weg over de dijk heen naar mogelijke botenopslag van Biesboschweg
in de Louisapolder is voor de Brabantse Delta bespreekbaar. Maar er zal moeten worden
aangetoond wat de invloed is op de waterkering. Bij nadelige invloed zal Brabantse Delta het
niet toestaan en indien er geen nadelige invloed is of door aanvullende maatregelen, is er
geen sprake meer van nadelige invloeden zal Brabantse Delta toestemming geven. De
verwachting is dat Brabantse Delta dit toe kan staan.
Een overleg tussen Dubbelman en Crezée over de mogelijkheid van botenopslag in de
Louisapolder met een gedeelde oprit via de bestaande toegangsweg is nodig.
Afhankelijk van veranderingen in de dijk is het misschien mogelijk op termijn een aparte oprit
te realiseren voor botenopslag. Dit zal in afwachting van het besluit door Rijkswaterstaat en
Brabantse Delta over de waterkering kunnen worden besloten.

7.2.1 Niets doen
Niets doen doet geen afbreuk aan de ontwikkeling van het havengebied. Het nadeel is dat
Crezée de huidige locaties voor de botenopslag blijft gebruiken, met de nodige
transportoverlast en minder mooi zicht op diverse locaties in het dorp waar nu botenopslag
is. Crezée zal dan op zoek gaan naar een andere locatie voor botenopslag. Dit hoeft niet
nadelig te zijn, een andere oplossing kan ook een goede oplossing zijn.

24

Huidige bestemming geeft aan dat buiten opslag van voorwerpen, stoffen en materialen t.b.v. het
eigen bedrijf uitsluitend is toegestaan achter (het verlengde van) de voorgevellijn van het
hoofdgebouw. Botenopslag is niet van het eigen bedrijf.
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8 Financiële, juridische en ruimtelijke consequenties
8.1 Erfpachtovereenkomsten
Er lopen diverse erfpachtovereenkomsten in de haven. Enkele lopen op korte termijn af en
dienen voor die tijd herzien te worden. Daarom is het van belang dat een besluit wordt
genomen over de toekomstige ontwikkelingen.
De meeste pachters hebben aangegeven graag over de grond te blijven beschikken in de
toekomst. In de vertrouwelijke bijlage (bijlage 6) staat een overzicht van de lopende
erfpachtovereenkomsten.

8.2 Juridische consequenties
8.2.1 Openstellen Kwistgeldweg
De Kwistgeldweg staat op de kaart als een doodlopende weg. Om deze weg helemaal
openbaar te krijgen, is juridisch lastig af te dwingen. De Wegenwet stelt dat als een weg
meer dan dertig jaar is onttrokken aan de openbaarheid, de weg opgehouden is openbaar te
zijn (Art. 7 Wegenwet). Aangezien de weg al decennia aan de openbaarheid is onttrokken, is
het juridisch moeilijk om dit ongedaan te maken. Ook het onderhoud aan de weg is jaren
lang niet uitgevoerd door de gemeente, dit maakt aantonen van openbaarheid ook moeilijk.
Als de gemeente de weg weer openbaar wil hebben, kan dat alleen in goed overleg met de
pachter. De pachter heeft onder voorwaarden al aangegeven mee te willen werken aan een
rondgang rondom de haven voor voetgangers en fietsers. Hij is bereid mee te werken aan
het openstellen voor alle verkeer als er een oplossing komt voor het stallen van boten. Dit is
aan de orde geweest in paragraaf 7.2.1.

8.2.2 Opstallen erfpacht
De gemeente heeft grond in erfpacht gegeven. Hierop zijn opstallen aanwezig, deze zijn
verkocht, in dit geval aan degene die de grond pacht. In de koopovereenkomst is
opgenomen dat onderhoud, renovatie en eventueel vervangen van de opstallen door de
eigenaar moet geschieden. Eventueel te doorlopen bestemmingsplanprocedures zijn voor
rekening van de eigenaar van de opstallen. De eigenaar is dus niet de gemeente.
De eigenaar mag de opstallen verkopen. Daarbij moet de verkoper wel wijzen op het feit dat
de grond in erfpacht is bij de gemeente. De gemeente is dan een partij: de
erfpachtovereenkomst moet wellicht door de nieuwe koper overgenomen worden.
Bij aflopen van de erfpachtovereenkomst mogen de opstallen niet worden afgebroken en de
beplanting niet weggenomen. De opstallen moeten vrij ter beschikking gesteld worden aan
de gemeente bij einde overeenkomst. De gemeente dient wel een bedrag te betalen voor de
opstallen, in onderling overleg of d.m.v. taxatie vast te stellen. Voor beplanting is geen
vergoeding verschuldigd.

8.3 Financiële haalbaarheid
In de begroting is een reserve aanwezig voor de ontwikkeling van de haven Lage Zwaluwe
van € 197.000. Dit is niet voldoende voor alle korte termijnoplossingen. Voor het opknappen
van het Degaterrein is € 275.000 begroot.
Op termijn ziet de gemeente mogelijkheden om een multifunctioneel gebouw op het
Degaterrein te kunnen laten bouwen, waaronder horeca. Op plekken aansluitend op het
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Degaterrein kunnen gebouwen worden gesloopt. De gemeente beschikt echter over te
weinig financiële middelen om deze exploitatie zelf ter hand te nemen en is hierin afhankelijk
van partners.
Financiële haalbaarheid moet in kaart worden gebracht. Indien de gemeente zich beperkt tot
kleine zaken, volstaat het in kaart brengen van deze kosten. Zaken die niet door de
gemeente worden gefinancierd, worden aan ondernemers overgelaten. Het initiatief ligt
hierin ook bij hen.

8.3.1 Vervuilde grond verplaatsen
Op het Degaterrein is jaren geleden (tijdens bodemonderzoek) licht vervuilde grond
aangetroffen. De vervuiling was niet zo ernstig dat dit verwijderd moest worden. Op het
moment dat er gebouwd gaat worden, of als een deel wordt afgegraven voor meer
ligplaatsen, zal de grond moeten worden afgevoerd. De kosten die hiermee gepaard gaan,
zullen hoger zijn dan voor het afvoeren van schone grond. Te zijner tijd zal dit uitgewerkt
worden.

8.3.2 Verkoop gemeentegrond (grond en water)
Bij het aflopen van erfpachtovereenkomsten kan de gemeente de grond opnieuw in erfpacht
uitgeven of de grond verkopen. Crezée heeft aangegeven de erfpachtovereenkomsten graag
om te zetten in koopovereenkomsten. De eerste aanzet om tot verkoop over te gaan zijn
gezet: het college heeft de principebereidheid uitgesproken mee te werken aan verkoop. En
er is opdracht gegeven voor het taxeren van het gebied dat Crezée in erfpacht heeft.
Door grond te verkopen, kan de gemeente een deel van de plannen uit dit toekomstplan
financieren.

8.4 Ruimtelijke consequenties
8.4.1 Rondweg
In de Structuurvisie Lage Zwaluwe uit 2010 is destijds een rondweg opgenomen. Bewoners
vinden het een belangrijk punt in de ontwikkeling van het dorp. Op lange termijn zal
onderzocht worden of en hoe een rondgang gerealiseerd kan worden om de Flierstraat te
ontlasten. Dit kan beter als de uitwerking van de andere plannen concretere vormen aan
gaan nemen. Vandaar dat dit gepland staat op de lange termijn.

8.4.2 Planologische en juridische beslissingen
Enkele zaken voor de korte en lange termijn vergen een planologische voorbereiding.
Bepaalde bestemmingsplannen zullen moeten worden herzien. Ook zullen er juridische
afwegingen gemaakt moeten worden om korte en lange termijndoelen te realiseren. Deze
staan niet als aparte taak opgenomen in de korte en lange termijndoelen. Het zijn namelijk
geen doelen op zich, maar ondersteunend om een bepaald doel te bereiken. Neemt niet weg
dat dit in het uitvoeringsprogramma wel degelijk wordt meegenomen en op korte termijn
gestart zal worden.
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9 Vervolgstappen
Het toekomstplan met de in deze visie voorgestelde oplossingen zal verder worden
uitgewerkt. De uitvoeringsstrategieën worden met meerdere partijen besproken, wat zal
resulteren in een initiatiefvoorstel met deze partijen over (deel)vervolgstappen en concrete
afspraken. Voor alle ontwikkelingen binnen de zonering van de kering is Waterschap
Brabantse Delta een partij waar vooraf overleg mee moet worden gevoerd.

9.1.1 Communicatie per deelproject aan de Raad
Per onderdeel zal een uitgewerkt voorstel met exploitatie en dekkingsvoorstellen worden
voorgelegd. De voortgang van de vervolgstappen zal opgenomen worden in de
kwartaalrapportage voortgang ruimtelijke plannen.
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9.2 Realisatie doelen
Figuur 10 Korte termijndoelen in kaart gebracht
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Hieronder volgt een opsomming van de doelen, zoals in de voorgaande hoofdstukken zijn
beschreven. Ook op de kaart zijn de doelen aangegeven.
Korte termijn doelen
nummers refereren aan Figuur 10

Besch
reven
in par.

4.2
Westelijke haven en Degaterrein
recreatieve en verblijfsfunctie realiseren:
1. aanleggen van een steiger en
bestrating Degaterrein;
2. kwaliteitsimpuls Westelijke haven
en creëren meer ligplaatsen
Westelijke haven en Degaterrein
3. actief beheer van het Degaterrein
(inzaaien)
4. plaatsen speeltoestellen en
bankjes e.d.
5. aanleggen passantenplaatsen
6. aanleggen kade met
(wandel)promenade
7. aanleg extra (camper)
parkeerplaatsen
8. Creëren van meer ligplaatsen door
vergroten van de haven bij
cafetaria wordt gefaciliteerd door
de gemeente. Ook de aanleg van
een terras bij cafetaria Stuurboord
wordt gefaciliteerd.

Oostelijke haven
9. Plannen ontwikkelen voor het
kampeerterrein
10. Rondgang om de haven mogelijk
maken (langzaam verkeerroute
langs de haven)
11. Nieuwe erfpachtovereenkomsten
aangaan (of verkopen terrein of
andere oplossing).
12. Actief zoeken naar andere locaties
voor botenopslag / uitbreiding
botenopslag kampeerterrein.
13. Aanleg extra (camper)
parkeerplaatsen
14. Mogelijkheid voor kamperen met
tentje

5.2

Buitenhaven
15. Bestemmingsplan wijziging
overslagplaats en stuk tussen De
Fuik en EBR, om verplaatsing
opslag mogelijk te maken.
16. De havenverordening voor de
aanleg van schepen moet worden
verruimd van 90 m naar 135 m.
17. Natuurontwikkeling en
wandelpaden en fietspaden

6.2
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Realisatie door

Gemeente
WSV, Crezée en
Biesbosch In i.o.m.
gemeente en
Brabantse Delta

Kosten

Globale kosten voor
punten 1 t/m 6 bedragen
€ 275.000 excl. BTW.
Deels kosten voor WSV
(kwaliteitsimpuls)

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Eigenaar
cafetaria /
ontwikkelaar
i.o.m. gemeente
en Brabantse
Delta

Crezée i.o.m.
gemeente en
Brabantse Delta

Crezée i.o.m.
gemeente
Gemeente

Crezée i.o.m.
gemeente
Crezée
Crezée

Gemeente (budget Toerisme &
Recreatie)
Eigenaar cafetaria /
ontwikkelaar.

Kosten voor Crezée
Kosten afhankelijk van
openbaarheid voor
Crezée / gemeente
(valt onder normale
bedrijfsvoering)
Kosten voor Crezée

Kosten voor Crezée
Kosten voor Crezée

Gemeente i.o.m.
EBR

Kosten voor EBR

Gemeente

Gemeente (normale
bedrijfsvoering)

Gemeente

Gemeente (budget
Toerisme en Recreatie)
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18. Nieuwe toeristische ontwikkeling
op de kop van de haven (De Fuik).
7.2
Louisapolder
19. Faciliteren van een overleg tussen
Dubbelman en Crezée over de
mogelijkheid van botenopslag in de
Louisapolder met een gedeelde
oprit via de bestaande
toegangsweg.
20. Afhankelijk van ontwikkelingen
rondom de primaire waterkering is
het misschien mogelijk een aparte
oprit te realiseren voor
botenopslag.

9.3

Gemeente i.o.m.
eigenaar

Kosten voor eigenaar

Gemeente i.o.m.
Crezée en
Dubbelman

Geen

i.o.m. Brabantse
Delta

Gemeente i.o.m.
Dubbelman en
Crezée

Kosten voor eigenaar /
gebruiker Louisapolder.

Nieuwe visie in 2020

Vanaf 2020 zal een nieuwe visie moeten worden opgesteld. Dan is bekend welke gevolgen
het Deltaprogramma heeft voor het gebied van de haven. Nieuwe plannen voor de haven
maken kan dan tegen het licht van de dan geldende opvattingen, economische inzichten,
enz.

9.3.1 Richting aan de nieuwe visie

Uitgangspunt voor de visie in 2020:
gewenste ontwikkelingen op de schaal
van Lage Zwaluwe vastleggen.
Geen “Manhattan aan de Amer”.

Waterschap Brabantse Delta heeft aangegeven dat
in de toekomst de waterkering zou kunnen worden
verlegd, afhankelijk van de nieuwe normen. Dit is
toekomstmuziek, maar kan hier niet helemaal achterwege blijven. Mocht in de toekomst wel
kunnen worden gebouwd in de huidige primaire waterkering, dan staat woningbouw in dit
deel van de haven weer op de agenda. Uitgangspunt blijft dat deze plannen op schaal van
Lage Zwaluwe moeten plaatsvinden.
Op dit moment is de vraag naar woningen beperkt. Ook de vraag naar nieuwe
recreatiewoningen. Daarom wordt voorgesteld om een dubbelbestemming op het gebied te
leggen: sta toe dat de nieuwbouw zowel permanent als recreatief kan worden bewoond.

In zijn algemeenheid wordt een optimale gebruiks- en belevingswaarde nagestreefd in de
haven. Dit houdt in dat iedereen de haven moet kunnen beleven door er zicht op te hebben,
er langs te kunnen wandelen en/of fietsen en dat er afdoende voorzieningen zijn om er te
verblijven.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden herontwikkeling kampeerterrein
 Dit gebied ligt meer in de luwte van de haven en leent zich voor rustig wonen / recreëren
met zicht op de haven als kwaliteit.
 De haven beter beleefbaar maken door een (lage) promenade aan te legen aan het
water. Minimaal 4 meter breed voor fietsers en voetgangers (inclusief zitmogelijkheden).
 Het gebied verbinden met naastgelegen gebieden door routes (promenade,
Kwistgeldweg).
 Denkbaar zijn reguliere levensloopbestendige woningen (minimaal één slaapkamer op de
begane grond inclusief woonkamer, keuken, badkamer). Door de afzonderlijke ligging
kan gebruik gemaakt worden van bijzondere architectuur en vormgeving.
 Passend bij de bestaande dorpse schaal. Maximale bouwhoogte van 2 bouwlagen.
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Geen seriematige ontwikkeling, maar afzonderlijke woningen met eigentijdse uitstraling.
Dus geen rijwoningen. Maximaal 4 aaneen geschakeld.
Duurzaamheid cq. optimale benutting van passieve energie staat voorop, zo mogelijk ook
doorgevoerd in architectuur.
De achtertuin voldoende groot maken voor bezonning.
In verband met privacy en inbraakgevoeligheid de woningen met de voorzijde aan de
promenade situeren.
Goede vormgeving van scheiding openbaar-privé.
Steigers zo nodig afsluiten voor ongenodigden.
Voldoende parkeerplaatsen voor de woningen (afhankelijk van doelgroep; voor
levensloopbestendig twee parkeerplaatsen per woning). Parkeren op eigen erf.
Rekening houden met afstand tot de dijk.
Ruimte reserveren voor verbreding van de dijk als gevolg van dijkversterking in het kader
van het Deltaprogramma.
De parkeerterreinen voor gebruikers van de jachthaven enkel voor hen toegankelijk
maken (afsluiten) en fraai inpassen met beplanting.
Voorzieningen zoals het restaurant verplaatsen naar het Degaterrein.
Het bestaande gebouw (opslagloods) langs het Degaterrein blokkeert de relatie met het
Degaterrein (het hart van de haven) en belemmert een doorgaande promenade. Bij
nieuwe ontwikkeling blokkade opheffen.
Nieuwbouwplannen op het kampeerterrein zal ontsloten moeten worden. Bewoners
zullen hun auto kwijt willen in de buurt van hun woning. En het gebied moet altijd per auto
bereikbaar zijn (niet alleen overdag). Hier is de Kwistgeldweg voor nodig. Een
doodlopende Kwistgeldweg kan hier volstaan. Dit is voor de bewoners aantrekkelijker
dan een doorgaande route. In de planontwikkeling zal dit aan de orde komen.
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Bijlagen
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Blauwe kleur: in eigendom van de gemeente.
Boven de gele lijn is in eigendom van de staat (deel in erfpacht gegeven aan EBR).
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Bijlage 2 Sfeerbeelden nieuwbouw, speelvoorzieningen en
ontmoetingsplek Degaterrein en kampeerterrein

Voorbeelden wandelpaden /
promenade Degaterrein

Bebouwing met een plein, voor zuidwest
punt van Degaterrein. Bebouwing zou aan
Degaterrein minder volume moeten hebben.
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Voorbeeld plein en
bebouwing aan Degaterrein

Invulling plein bij een
evenement
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Voorbeelden recreëren
op het terrein

Toekomstplan haven Lage Zwaluwe

2014

45

Voorbeelden
bebouwing (cradleto-cradle)
Open karakter, niet
te hoog

Voorbeeld bebouwing

Voorbeeld diversiteit in
woonbebouwing
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Bijlage 3

Deltaprogramma in relatie tot de toekomstvisie

Deltaprogramma
Nationaal wordt er vanaf 2011 gewerkt aan een Deltaprogramma om op termijn maatregelen te
treffen om Nederland te beschermen tegen overstromingen en om de zoetwatervoorziening zo
veel mogelijk op peil te houden.
In 2014 dient aan de tweede kamer en het kabinet een pakket van maatregelen, aanpak en
financiering te worden voorgesteld (Deltabeslissingen), waarna besluitvorming zal plaatsvinden.
Ter voorbereiding hierop wordt er vanuit diverse deelprogramma’s gekeken naar de beste
oplossingsrichtingen in de vorm van kansrijke strategieën (zie schema).

De gemeente Drimmelen maakt deel uit van het deelprogramma Rivieren en Zuidwestelijke
Delta en behoort tot de subregio West 2. Vanwege het feit dat vanaf de kust de getijdenwerking
van eb en vloed tot aan Geertruidenberg sterk is, zijn er in ons deelgebied weinig andere
oplossings-richtingen (lees strategieën) denkbaar dan het versterken van dijken. In andere
regio’s zijn ook andere oplossingsrichtingen voorhanden en kan er naast dijkversterking ook
rivierverruiming en gebiedsontwikkeling plaatsvinden.
Nadat in 2014 is toegewerkt naar een voorkeursstrategie zal dit verankerd moeten worden in
beleid. Er zullen uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld met een bijbehorend kostenplaatje.
Vervolgens zal bekeken worden waaraan in het kader van de hoogwaterbescherming prioriteit
wordt gegeven. Rond 2020 zal duidelijk zijn waar het primaat zal komen te liggen en kunnen
beschermingsmaatregelen worden getroffen voor de toekomst. Deze maatregelen zullen tussen
2020 en 2050 en in een later stadium tot 2100 moeten worden uitgevoerd. Op dit moment is er
nog geen geld om noodzakelijke maatregelen te gaan uitvoeren. Er zal landelijk eerst gespaard
moeten worden om maatregelen überhaupt naar de toekomst toe te kunnen financieren en
uitvoeren. Daarbij komt nog dat het primaat landelijk vooralsnog zal worden gelegd bij
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afgekeurde dijkvakken in Nederland. Met andere woorden in het kader van de veiligheid zullen
deze dijkvakken eerst op orde moeten worden gebracht.

Havenvisie Lage Zwaluwe
Deze informatie relaterend aan de havenvisie Lage Zwaluwe. Het verleggen van de primaire
waterkering en het aanbrengen van een keersluis is als mogelijke oplossingsrichting zijn als
wensen ingebracht in het kader van het Deltaprogramma. Los van de vraag of hieraan regionaal
en uiteindelijk landelijk prioriteit zal worden gegeven, betekent dat op zijn vroegst uitvoering zou
kunnen geschieden tussen 2025 en 2050. Hier kan in de havenvisie Lage Zwaluwe dan ook
geen rekening mee worden gehouden. Vooralsnog dient in de opgestelde havenvisie er dan ook
van uitgegaan te worden dat de primaire waterkering ter hoogte van de haven Lage Zwaluwe
blijft liggen op de huidige plek.
Mochten wensen tot omlegging van de primaire waterkering en het aanbrengen van een
keersluis wenselijk zijn, dan dient bezien te worden wat de financiële mogelijkheden daarvoor
op termijn zijn.. Daarbij moeten de verruimde mogelijkheden van het gebruik van de haven en
de terugverdienmogelijkheden dan nadrukkelijk worden afgezet tegen het kostenvraagstuk voor
het omleggen van de primaire waterkering en het aanbrengen van een keersluis.. Los van het
veiligheidsvraagstuk van de bewoners buitendijks gelegen, zullen de kosten van de bestaande
primaire waterkering in de regel wel worden opgebracht door waterschap en rijk.

Vergelijking met de activiteiten in de gemeente Werkendam
De gemeente Werkendam is gelegen aan de rivier de Boven Merwede en gelegen in een
andere deelregio namelijk West 1. In vergelijk met West 2 waar Drimmelen toe behoort, is
rivierverruiming met daarbij behorende ontwikkelingen mogelijk vanwege het ontbreken van de
eb- en vloedwerking. Voor West 1 is een visie ontwikkeld die aansluit bij de Waal als werk- en
transportrivier. Speerpunt is onder andere verplaatsing van de Biesboschsluis naar een
zuidelijker positie in het Steurgat. Deze verplaatsing als hoogwaterbeschermingsmaatregel
wordt gekoppeld aan het mogelijk maken van een nieuwe binnenvaarthaven en nat
industrieterrein.
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat de uitgangspunten en ontwikkelmogelijkheden om met
watervraagstukken om te gaan niet één op één met elkaar kunnen worden vergeleken.
Een hoop van de maatregelen in de gemeente Werkendam zijn echter al in gang gezet, nog
voordat het Deltaprogramma in beeld was. Op basis van de Planologische Kernbeslissing
Ruimte voor de Rivieren (19 december 2006), waarop destijds in Drimmelen het project
Zuiderklip is gerealiseerd, is in de gemeente Werkendam gestart met de noodzakelijke
dijkverbetering voor het gebied langs het Steurgat en de Bergsche Maas. Delen van de dijk
voldeden niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Om die reden dienen de dijken aldaar versneld
voor 2015 op hoogte te worden gebracht.
Eveneens wordt op basis van de PKB Ruimte voor de Rivieren in de gemeente Werkendam
momenteel de polder Noordwaard ontpolderd. De dijken worden aan de rivierzijde gedeeltelijk
afgegraven en verder landinwaarts verlegd. Hierdoor kan de rivier bij hoogwater het gebied
instromen. Daarmee neemt de veiligheid in de stad Gorinchem toe. Het effect is 30 cm
waterstanddaling bij Gorinchem en 60 cm waterstanddaling bij de instroomopening in
Werkendam.
Deze maatregelen zijn van nationaal belang en van een geheel andere orde in vergelijk met het
mogelijk omleggen van een dijk in Lage Zwaluwe. Met de ontpoldering van de Noordwaard is 70
km aan kades en dijken gemoeid. Verder is 50 km nieuwe weg aangelegd, zijn 29 terpen en
maatwerkoplossingen bedacht en zijn 38 verkeersbruggen, 12 gemalen,17 windwatermolens en
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4 miljoen m³ grondtransporten noodzakelijk gebleken. In 2015 moeten deze maatregelen zijn
uitgevoerd.
Het Deltaprogramma waaraan thans wordt gewerkt betreft uiteindelijk werkzaamheden welke in
2050 op orde moeten zijn. Door de gemeente Drimmelen zijn wensen en knelpunten binnen
haar grondgebied bij de provincie in beeld gebracht. Rond 2020 op zijn vroegst wordt duidelijk of
en welke maatregelen kans van slagen hebben in het kader van de uitvoering van het
Deltaprogramma en waaraan prioriteit zal worden gegeven. De doorlooptijd is dan ook veel
langer, dan waar menig raadslid in haar opiniërende vergadering van 17 oktober 2013 is
uitgegaan.
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Bijlage 4

Motie Watersportvereniging

Toekomstplan haven Lage Zwaluwe

2014

50

Toekomstplan haven Lage Zwaluwe

2014

51

Aanvullend op de motie is een aangepast plan ontwikkeld door bovenstaande partijen. Dit plan
is opgenomen in deze visie (hoofdstuk 4).
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Bijlage 5
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