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Voorwoord door Jan de Wit, 
voorzitter Stichting Waterfront Ameide en Tienhoven a/d Lek

Voor	u	ligt	het	ambitiedocument	van	de	Stichting	Waterfront	Ameide	en	Tienhoven	aan	de	
Lek.	De	Stichting	heeft	zich	als	doel	gesteld	het	Waterfront	voor	de	inwoners	van	Ameide,	Sluis	
en	Tienhoven	aan	de	Lek	op	te	waarderen,	te	verfraaien.	In	opdracht	van	de	Stichting	is	OAK	
consultants	in	overleg	met	de	Werkgroep	Ambitiedocument	en	de	Kerngroep	aan	het	werk	gegaan.
De	visie	spat	er	vanaf.	Het	resultaat	is	dynamisch.	We	zijn	erin	geslaagd	een	plan	te	schetsen	dat	
past	in	het	rivierbeeld.	Op	een	fraaie	manier	wordt	de	verbinding	gelegd	tussen	mens	en	natuur.
Onze	dank	gaat	uit	naar	alle	betrokkenen	die	aan	de	totstandkoming	van	dit	ambitiedocument	hun	
medewerking	hebben	verleend.	In	het	bijzonder	Gemeente	Vijfheerenlanden	die	ons	de	nodige	
financiële	middelen	beschikbaar	heeft	gesteld.	Veel	leesplezier!

Voorwoord door Sjors Fröhlich, 
Burgemeester Gemeente Vijfheerenlanden

Het	is	geweldig	als	inwoners	zelf	initiatieven	nemen	om	hun	eigen	leefomgeving	leefbaarder	te	maken.	
Dat	ondersteunen	wij	als	gemeente	Vijfheerenlanden	van	harte.	Ik	ben	dan	ook	blij	met	het	initiatief	
van	Stichting	Waterfront	Ameide.	Het	is	mooi	om	te	zien	wat	deze	stichting	in	korte	tijd	allemaal	al	
bereikt	heeft.	Ik	ben	er	trots	op	dat	onze	inwoners	dit	met	elkaar	kunnen	realiseren.	
De	in	dit	document	gepresenteerde	ambitie	belooft	veel	voor	de	toekomst.	Deze	sluit	goed	aan	op	de	
beleidsambities	van	Vijfheerenlanden:	een	duurzaam,	verkeersveilig,	leefbaar	en	vitaal	buitengebied	
met	passende	voorzieningen.	Op	deze	manier	ontstaat	een	leefomgeving	die	optimaal	aansluit	bij	de	
wensen	van	de	inwoners	en	werken	we	samen	aan	onze	mooie	gemeente.	
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2. Wie zijn wij?

In september 2019 heeft lokale kracht zich verenigd in de Stichting Waterfront Ameide 
en Tienhoven aan de Lek met als doelstelling: Het ontwikkelen en verbeteren van 
het waterfront van Ameide, Tienhoven en Sluis met haven en recreatieve doeleinden, 
zodat dit aantrekkelijker wordt voor de bewoners, bezoekers en ondernemers. De 
voorzieningen versterken de leefbaarheid van de kernen voor nu en de toekomst. De 
stichting heeft hiertoe een burgerinitiatief ontplooit met als doel het opstellen van een 
integrale visie die steun krijgt van partners als RWS, waterschap Rivierenland en de 
gemeente Vijfheerenlanden. Het zelf-organiserend vermogen van de Stichting wordt 
ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente Vijfheerenlanden. 
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Historische foto Ameide aan de Lek

2.1 Aanleiding

De	rivier	de	Lek	heeft	een	belangrijke	rol	gespeeld	
in	de	geschiedenis	van	Ameide.	De	Lek	zorgde	
voor	economische	activiteit	in	Ameide,	dat	in	de	
middeleeuwen	en	tijdens	de	Gouden	Eeuw	een	
belangrijke	overslaghaven	was.	De	welvaart	die	de	
stad	in	die	tijd	heeft	gehad	is	nog	terug	te	vinden	in	
de	vele	monumentale	panden	die	de	plaats	rijk	is.	De	
binnenhaven	aan	de	Voorstraat,	achter	het	stadhuis,	
en	de	Prinsengracht,	zijn	in	het	begin	van	de	20e	eeuw	
helaas	gedempt.	De	monumentale	panden	zijn	gelukkig	
gebleven	maar	maken	ook	zichtbaar	dat	Ameide	haar	
waterfront	met	haven	verloren	heeft.

Ameide	heeft	een	rijke	geschiedenis	die	geënt	is	op	
de	verbinding	van	de	Lek	met	haar	achterland,	de	
polder	en	haar	producten.	En	deze	geschiedenis	is	nog	
steeds	voelbaar	en	aanwezig	als	je	op	de	dijk	staat.	De	
monumentale	Dam,	het	stadhuis	en	de	Voorstraat	tonen	
het	belang	en	de	potentie	van	deze	plek	aan	de	Lek.	Het	
stadsgezicht	van	Ameide	kan	hersteld	worden	met	de	
aanleg	van	een	haven	vol	reuring	en	levendigheid.	Een	

waterfront	waar	altijd	iets	te	doen	is,	een	parel	aan	de	
Lek.	Ameide,	Tienhoven	aan	de	Lek	en	buurtschap	Sluis	
spannen	zich	nadrukkelijk	in	voor	het	herstel	van	een	
eigentijds	en	aantrekkelijk	waterfront	waarin	het	herstel	
van	de	haven	een	centrale	rol	speelt.	
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< Satellietbeeld van projectgebied 
met daarop Waterfront Ameide, 
Tienhoven aan de Lek en Sluis. 

Begrenzing projectgebied

2.2 Doel

Het	doel	van	het	project:
1. Ontwikkelen	van	een	aantrekkelijk,	goed	toegankelijk	

en	herkenbaar	waterfront	met	een	cultuurhistorische	
haven.	Het	waterfront	kent	een	brede	
maatschappelijke	doelstelling	en	geeft	een	nieuw	
sociaal-economisch	perspectief	voor	bewoners,	
recreanten	en	ondernemers.	Hiertoe	wordt	een	
ambitiedocument	opgesteld	met	daarin:

2. Een	gezamenlijke	visie	en	maatregelenkaart	voor	een	
integraal	Waterfront	Tienhoven	-	Ameide	–	Sluis	als	
verbindend	element	aan	de	Lek.		In	deze	visie	worden	
kansen	voor	o.a.	landschap,	cultuurhistorie,	natuur,	
recreatie	en	water	integraal	verkend	en	in	concrete	
maatregelen	uitgewerkt;	

3. Het	uitbouwen	van	een	publiek-private	
samenwerking	die	zich	inzet	voor	het	opstellen	van	
een	integraal	ontwikkelplan	‘Waterfront	Ameide’.

2.3 Projectgebied en status

Het	projectgebied	betreft	de	brede	dijkzone	van	Ameide,	
Tienhoven	a/d	Lek	en	Sluis.	De	begrenzing	loopt	van	
de	kerk	bij	Tienhoven	tot	aan	de	Zouweboezem	bij	
buurschap	Sluis.	Het	plangebied	wordt	in	zijn	brede	
context	geanalyseerd	en	de	kansen	zijn	verzameld	
en	verbeeld	in	een	integrale	visie.	De	Stichting	zoekt	
hiermee	aansluiting	bij	lopende	initiatieven	van	
aangrenzende	belangengroeperingen.	De	visie	(hfst.	
4)	wordt	uitgewerkt	in	concrete	maatregelen	(hfst.	5)	
waar	de	Stichting	zichzelf	op	richt:	de	potentie	van	het	
Waterfront	Ameide.	In	het	laatste	hoofdstuk	worden	
partners	gezocht	in	het	realiseren	van	de	ambitie.			
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3. Waar wonen wij?

In het prachtige stroomgebied van de Lek ligt in een ruime buitenbocht het markante 
stadje Ameide. De stad heeft sinds 1277 stadsrechten en kent een rijke geschiedenis. 
In een uniek landschap van dijken en rivier hebben bewoners het water bedwongen, 
de gronden ontgonnen en bewerkt tot vruchtbare landerijen. De producten uit de 
Alblasserwaard werden verzameld en verhandeld in de haven van Ameide en leverde 
veel welvaart. De monumentale panden van de Voorstraat en de Dam tonen het resultaat 
van hard werken. Nog steeds werken de bewoners hier hard, zijn integer en hebben een 
trotse inborst. Ze organiseren veelal hun eigen plannen en voeren die ook graag uit. De 
plannen van het Waterfront zijn geënt op de kernkwaliteiten van het gebied en kunnen 
stapsgewijs worden uitgevoerd.

> Zicht op boulevard Ameide, 
medio 20e eeuw
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Kaarten van ontstaansgeschiedenis. Van boven naar onderen: zandbanenkaart, bodemkaart, hoogtekaart (AHN) en historische kaart (1850) met ontginningsbasis en ontginningsrichting.
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3.1 Rivierenlandschap, Leven met Water

Ontstaansgeschiedenis	
Rivieren	vormden	het	landschap	rondom	Ameide.	Dat	
landschap	was	erg	dynamisch.	Rivierlopen	verplaatsen	
zich	continu	en	bij	overstroming	werd	er	zand	en	
fijn	materiaal	op	de	oevers	afgezet.	Zo	ging	het	ook	
met	de	Middelloos,	deze	getijdenkreek	liep	vanaf	
Meerkerk	al	kronkelend	richting	de	Lek	en	voerde	
regen-	en	grondwater	af	uit	de	waard.	De	hoger	gelegen	
oeverwallen	zijn	gebruikt	voor	bewoning	vanaf	waar	
men	begon	met	de	ontginning	van	het	landschap.	De	
kreek	slibde	na	de	aanleg	van	deze	ontginningen	vrij	
snel	geheel	dicht	en	ze	werd	afgesloten	van	de	Lek	door	
een	dam	met	sluis.	De	Broekseweg	ligt	precies	boven	
op	de	oude	loop	van	de	Middelloos.	Ameide	zelf	is	aan	
de	monding	van	de	Middelloos	ontstaan,	op	een	hoge	
oeverwal	aan	de	buitenbocht	van	de	Lek.	

Het	Hollands-Utrechtse	veengebied	is	op	grote	schaal	
tussen	de	11e	en	13e		eeuw	bewoond	geraakt.	De	
eerdergenoemde	ontginning	rondom	Ameide	vond	
plaats	op	gezag	van	de	heren	Van	Goor	en	later	van	de	
familie	Van	Herlaer,	een	adellijk	geslacht.	Zij	sloten	een	
overeenkomst	(‘cope’)	met	een	lokale	gezagsdrager.	Deze	
ontwierp	het	plan	van	de	ontginning,	gaf	het	land	uit	
aan	zijn	onderdanen	en	hield	toezicht	op	de	uitvoering.	
De	ontginning	vond	plaats	in	smalle	evenwijdig	aan	
elkaar	lopende	stroken	land,	begrensd	door	sloten.	
Deze	historische	verkaveling	is	nu	nog	duidelijk	in	het	
landschap	aanwezig	en	is	dus	al	honderden	jaren	oud.	De	
Tiendweg	was	het	einde	van	de	eerste	rij	met	percelen.			
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De buitenhaven in de Lek met overslag vanuit de waard en in verbinding met 
nabijgelegen grote steden en industriegebieden.

Nautische	historie	
Wie	in	de	Gouden	Eeuw	over	de	Lekdijk	liep,	aanschouwde	
een	bedrijvigheid	vanjewelste	op	het	water.	Ameide	
was	een	belangrijke	overslaghaven.	De	dam	in	de	
Middelloos	werd	een	stuk	landinwaarts	gelegd	zodat	
er	een	buitenhaven	ontstond	in	het	gedeelte	langs	de	
huidige	Voorstraat.	Transport	uit	de	waard	naar	Ameide	
verliep	vooral	met	kleine	scheepjes,	schouwen	en	andere	
platbodems	via	het	water.	De	tiend-	en	dijkwegen	waren	
vaak	slecht	begaanbaar.	Via	de	Prinsengracht	voer	men	
richting	de	dam	en	leverden	daar	bijvoorbeeld	melk,	
kaas,	vlees,	fruit,	hennep,	hoepels	en	manden	af.	Grotere	
vrachtschepen	lagen	in	de	buitenhaven	om	producten	
uit	de	polder	af	te	voeren	richting	de	grote	steden	en	
industriegebieden	en	brachten	goederen	waar	men	in	de	
waard	tekort	aan	had.	De	inwoners	waren	nauw	betrokken	
bij	deze	bedrijvigheid	en	velen	verdienden	zo	hun	brood.	
De	haven	was	een	belangrijke	bron	van	verhalen,	
bezoekers	uit	alle	windstreken	en	zorgde	voor	levendigheid	
op	de	kade	en	in	de	straten	van	Ameide.	De	vele	
monumentale	panden	die	de	plaats	rijk	is,	getuigen	
van	de	welvaart	die	Ameide	in	die	tijd	kende.	De	haven	
lag	strategisch	in	de	buitenbocht	van	de	rivier	en	bleef	
daarmee	gemakkelijk	op	diepte.

De	buitenhaven	aan	de	Voorstraat,	achter	het	stadhuis,	
en	de	Prinsengracht	zijn	in	het	begin	van	de	20e	eeuw	
gedempt.	Er	heeft	nog	wel	altijd	een	loswal	gelegen	en	
ook	het	voetveer	staat	al	lang	op	historische	kaarten	
afgebeeld.	Strekdammen	in	de	rivier	zorgen	voor	
demping	van	golven	en	afkalvende	stroming.	Voorlopers	
hiervan	zijn	al	op	historische	kaarten	uit	de	19e	eeuw	
zichtbaar.	De	kop	van	Ameide	fungeert	zelf	als	kop	van	
een	strekdam	en	helpt	zo	mee	om	de	buitenbocht	van	de	
rivier	op	haar	plek	te	houden.	
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Waterstandsduurlijn ter hoogte van Ameide (toont de gemiddelde 
onderschrijding van de waterstand tussen 1901-2009; data RWS, 2014)

Waterbeheer
De	Lek	ter	hoogte	van	Ameide	is	nu	een	
zoetwatergetijdenrivier	met	peilverschil	tussen	eb	en	
vloed	van	ruim	1	m.	De	waterstand	van	de	Lek	varieert	
over	de	jaargetijden	als	gevolg	van	het	neerslagoverschot	
en	smeltwater	in	het	Rijn-stroomgebied.	De	hoogste	
afvoer	vindt	in	de	winter	plaats	en	de	laagste	afvoer	
in	het	najaar.	De	waterstandsduurlijn	in	onderstaande	
figuur	toont	dat	de	gemiddelde	waterstand	fluctueert	
tussen	0,3	–	1,9	m	NAP	en	dat	de	helft	van	het	jaar	het	
gemiddelde	peil	lager	is	dan	0,4	m.	In	extreme	situaties	
kan	het	water	hoger	staan.	Zo	heeft	men	berekend	dat	
eens	per	100	jaar	het	waterpeil	een	hoogte	van		ca.	4,3	m	
NAP	bereikt.	Op	deze	hoogte	is	de	dijk	ontworpen.

Dijken	waren	aan	het	begin	van	de	ontginning	nog	niet	
nodig.	Het	land	tussen	de	rivieren	lag	boven	zeeniveau.	
Kleine	stroompjes,	zoals	de	Middelloos,	voerden	het	
neerslagoverschot	onder	vrij	verval	af	richting	de	grotere	
rivieren.	De	ontwatering	voor	de	ontginning	leidde	
echter	tot	afbraak	van	het	veen	(veenoxidatie)	en	het	

inklinken	van	de	bodem	waardoor	het	maaiveld	begon	te	
delen.	Hierdoor	werd	het	rivierwater	een	steeds	grotere	
bedreiging	en	startte	men	met	de	aanleg	van	kades.	In	
1277	sloot	graaf	Floris	V	van	Holland	een	overeenkomst	
met	de	Hollandse	ambachtsheren	en	de	zelfstandige	
heren	in	de	Alblasserwaard	voor	de	aanleg	van	de	
ringdijk	rond	de	waard	zoals	we	die	nu	kennen.			
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< Zicht op Ameide aan de Lek, 
tijdens hoogwater in het voorjaar. 

Net	ten	oosten	van	het	studiegebied	ligt	de	
Zouweboezem	en	Zouwedijk.	De	dijk	brak	in	het	verleden	
regelmatig	door	en	veroorzaakte	wielen,	waarvan	
twee	nabij	Sluis.	De	grootste	daarvan	is	in	gebruik	is	als	
eendenkooi	(eendenkooi	De	Zouwe).	Met	het	dalen	van	
het	maaiveldniveau	na	de	start	van	de	ontginning,	werd	
de	natuurlijke	afwatering	steeds	problematischer	waarop	
men	besluit	om	in	de	uiterwaard	bij	Sluis	een	vijftal	
boezemmolens	te	bouwen	(zogenaamde	molentrap).	
Als	de	rivier	te	hoog	staat	lozen	de	molens	het	water	op	
de	rivier.	In	1762-64	is	het	peilverschil	zo	groot	dat	een	
tweede	trap	nodig	is.	Men	breidt	het	systeem	uit	met	een	
hoge	boezem	en	7	extra	molens.	De	molens	zijn	in	1828	
afgebroken,	omdat	het	stoomgemaal	bij	de	Arkelse	Dam	
en	het	Rijksstoomgemaal	te	Sluis	hun	werk	overnamen.	
De	structuur	van	de	hoge	boezem	is	echter	nog	goed	in	
het	landschap	terug	te	vinden	en	er	zijn	initiatiefnemers	
bezig	om	een	molen	weer	te	herstellen.

Buitendijkse molens, sluise gat en Ameide 

Ontwikkeling van de Zouweboezem met poldermolens (oranje) en 
boezemmolens (rood en paars; Kadastrale minuut 1820)
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< Historische kaart van Ameide, met 
daarop het landgebruik zichtbaar

Het buitendijks gelegen Toeristisch Overstap Punt veel voorkomende plantgemeenschappen op zoetwatergetijdenoevers

Landgebruik	en	natuur	
Binnendijks	vinden	we	de	bewoning,	agrarische	bedrijven	
en	nijverheid.	Ameide	behoorde	samen	met	Gorinchem	
en	Nieuwpoort	lange	tijd	tot	de	belangrijkste	steden	van	
de	Alblasserwaard.	Ze	maakten	onderdeel	uit	van	de	
(oud)	Hollandse	Waterlinie.	Rondom	de	stad	lagen	veel	
weilanden	met	sloten	en	wilgen,	eendenkooien	en	wat	
geriefbosjes.	Op	de	hogere	en	drogere	percelen,	meer	
richting	de	dijk,	lagen	de	akkers,	grotere	bospercelen	en	
heel	wat	boomgaarden	(appels,	peren	en	kersen).	

Buitendijks	langs	de	Lek	vinden	we	ten	oosten	en	ten	
westen	van	Ameide	interessante	getijdenoevers.	Tussen	
gemiddeld	laagwater	(GLW)	en	gemiddeld	hoogwater	
(GHW).	Daarin	komen	verschillende	vegetatiezones	voor	
met	specifieke	plantgemeenschappen	van	waterplanten,	
biezen	tot	en	met	riet.	Rijkswaterstaat	wil	daarom	weer	
natuurlijke	intergetijdenzones	ontwikkelen	(de	zone	
tussen	GLW	en	GHW).	Vooral	bij	Sluis	ligt	een	brede	
rietzone	met	wilgen	maar	ook	ten	oosten	van	Ameide	

ligt	een	rietzone	tussen	de	kribben.	Opvallend	is	dat	
deze	rietzone	voor	Ameide	ontbreekt	door	de	stroming	
in	de	buitenbocht.	De	diepte	wordt	hier	ook	benut	voor	
voetveer	en	een	beperkt	aantal	schepen	die	aanmeren

Het	recreatieve	rivierenlandschap	wordt	hoog	
gewaardeerd.	De	‘natuurlijkheid’	van	de	meanderende	
Lek	en	getijdennatuur	en	daarnaast	de	‘historische	
herkenbaarheid’	van	de	eeuwenoude	verkaveling,	
tiendwegen,	dijken,	wielen,	eendenkooien	en	de	
historische	gebouwen	en	stadsgezichten	van	Ameide,	
Tienhoven	en	Sluis	zelf	geven	een	gevarieerd	en	
aantrekkelijk	landschap	voor	fietsers	en	recreanten.	Niet	
voor	niets	is	Ameide	dan	ook	aangewezen	als	Toeristisch	
Overstap	Punt	(TOP).	Het	is	juist	deze	plek	waar	het	
waterfront	zijn	gezicht	toont.		
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De rivier en slingerende dijk als samenhangend geheel. Een interessante aaneenschakeling 
van unieke vergezichten en charmante dorpjes en stadjes.

camping

natuurgebied

dagrecreatie

dorp

waterfront



19

3.2 Kernkwaliteiten rivierenlandschap 
rondom Ameide 
De	Lek,	de	dijk	en	de	waard	vormen	al	honderden	
jaren	het	landschap	rondom	Ameide.	De	rivier	bracht	
leven,	handel	en	dynamiek	en	geeft	ruimte	aan	
dynamische	zoetwatergetijdennatuur,	een	zeldzaam	
natuurtype.	De	binnendijks	gelegen	landerijen	gaven	
ruimte	voor	boerderijen	en	voedselproductie.	De	dijk	
en	strekdammen	brachten	rust	en	veiligheid	tegen	het	
hoge	water.	De	dijk	slingert	door	dit	rivierenlandschap	
als	lang,	doorgaand	lint	langs	de	verschillende	dorpjes	en	
stadjes.	Over	de	lange	dijk	ontstaat	zo	een	interessante	
aaneenschakeling	van	unieke	vergezichten	en	charmante	
dorpjes	en	stadjes.	De	huidige	weginrichting	van	de	
dijk	en	de	afwisselende	kleurstelling	van	het	wegdek	
speelt	hierop	in	en	markeert	het	verschil	tussen	de	
bebouwde	kom	(rood	asfalt)	en	buiten	de	bebouwde	kom	
(grijs	asfalt).	Ondanks	deze	maatregel	blijft	de	dijk	een	
(onveilige)	weg	en	barrière	voor	vele.	De	kwaliteiten	en	
potentie	van	het	buitendijkse	gebied	worden	daardoor	
beperkt	benut.	Het	landschap	staat	garant	voor	een	
hoge	landschapsbeleving,	historische	herkenbaarheid,	
veel	natuurwaarde	en	een	prachtige	woonomgeving.	
Het	heeft	onmiskenbaar	een	sterke	aantrekkingskracht	
op	dagjes	mensen,	fietsers,	wandelaars	en	
natuurliefhebbers.

Ameide
Ameide	kent	een	historisch	stadsfront	dat	pal	aan	de	dijk	
gelegen	is.	De	zichtrelatie	tussen	het	stadsfront	en	de	
Lek	is	dan	ook	voelbaar	en	van	grote	afstand	te	zien.	De	
monumentale	bebouwing	aan	de	Voorstraat	en	Dam	en	
zijn	positionering	aan	de	Lek	maken	het	stadsaanzicht	
uniek.	Er	zijn	echter	wel	een	aantal	knelpunten.	Het	
stadje	mist	zowel	enige	levendigheid	op	en	rond	de	
dijk	als	aan	het	water.	Er	zijn	weinig	voorzieningen,	de	
verkeerssituatie	op	de	dijk	wordt	als	onveilig	ervaren	en	
het	buitendijkse	gebied	is	beperkt	toegankelijk.	
De	bewoners	en	ondernemers	zien	veel	kansen	ontstaan	
met	het	herstellen	van	het	waterfront,	het	terugbrengen	
van	de	cultuurhistorische	haven	met	recreatieve	
voorzieningen.	Ameide	heeft	dan	ook	alle	potentie	om	
weer	een	parel	aan	de	Lek	te	worden.		

VerblijvenVerbinden

Versterken van het waterfront door in te zetten op verbinden en verblijven.
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De huidige weginrichting van de dijk en de afwisselende kleurstelling van het wegdek markeert het 
verschil tussen de bebouwde kom (rood asfalt) en buiten de bebouwde kom (grijs asfalt)

1 2 3 4 5

1
2

3
4 5



21De kerk in Tienhoven aan de Lek Zouweboezem, hoogwaardige natuur rondom Sluis

Tienhoven	aan	de	Lek
Tienhoven	aan	de	Lek	is	een	klein	dijkdorpje	langs	de	
Lek.	Een	pittoresk	dorpje	rondom	de	kerk	met	erg	oude	
papieren.	De	kerk	lag	vroeger	buitendijks,	maar	na	de	
dijkversterking	wordt	ze	er	stijf	door	omarmd.	Richting	
het	westen	biedt	de	rivier	meer	ruimte	aan	een	camping	
en	zeldzame	stroomdalgraslanden.	Ook	is	hier	een	
unieke	rivierduin	aanwezig.	Een	oer	Hollandse	plek	waar	
bewoning,	natuur	en	recreatie	hand	in	hand	gaan.			

Sluis
Sluis	is	een	buurtschap	waar	de	Lekdijk	en	de	Zouwedijk	
samenkomen.	Het	buurtschap	ontleent	haar	naam	
aan	de	sluizen	die	hier	ooit	lagen	voor	afwatering	van	
de	Vijfheerenlanden	via	de	Zederik	op	de	Lek.	Aan	dit	
kruispunt	tussen	de	twee	dijken	is	nog	een	voormalig	
stoomgemaal	te	vinden	dat	ertoe	diende	om	water	uit	
de	Zederik	af	te	wateren	op	de	Lek.	Gelukkig	wordt	voor	
dit	markante	gebouw	een	herbestemming	gezocht.	Het	
gebied	maakt	deel	uit	van	de	Oude	Hollandse	Waterlinie.	
De	dijk	met	bebouwing	geeft	een	onoverzichtelijke	
situatie,	die	bij	een	toekomstige	dijkversterking	
vraagt	om	maatwerk.	In	de	directe	nabijheid	is	tevens	
hoogwaardige	natuur	te	vinden,	in	de	Zouweboezem	en	
het	brede	stroomgebied	van	de	Lek.	
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4. Hoe willen we leven?

We willen leven, wonen en werken in een vitaal rivierengebied met karakter en 
kwaliteit. Ons gebied is onlosmakelijk verbonden met de Lek en de Alblasserwaard. 
Het dynamische karakter van de rivier en het agrarische polderland zijn daarbij het 
vertrekpunt. Op de karakteristieke dijk ontstaat een logische opeenvolging van dorpjes 
en stadjes gescheiden door prachtige landschapsvensters. Wij streven naar versterking 
van cultuurhistorie, landschap en biodiversiteit en zoeken naar combinaties met (water-) 
recreatie, waterveiligheid en voorzieningen die bijdragen aan de identiteit en vitaliteit 
van onze leefomgeving. Een herinrichting van het waterfront staat als bindend element 
daarbij centraal. Een goed toegankelijke en aantrekkelijke dijkzone met haven en 
voorzieningen geeft invulling aan behoeften en initiatieven die spelen.
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Tienhoven a/d Lek, Sluis en de stad Ameide als drie knooppunten langs de Lek.

4.1 Integrale visie 

Tienhoven	aan	de	Lek,	Sluis	en	de	stad	Ameide	vormen	
samen	drie	knooppunten	langs	de	Lekdijk.	De	dijk	
als	verbindende	lijn	tussen	natuur	en	cultuur,	tussen	
dynamiek	en	veiligheid,	tussen	nat	en	droog	en	tussen	
rustig	en	levendig.	Wonen	en	leven	aan	de	Lek	heeft	het	
beste	van	twee	werelden.	Deze	kernkwaliteit	worden	
benut	bij	het	herstellen	van	het	waterfront	met	betere	
toegankelijkheid,	nieuwe	recreatieve	voorzieningen	en	
faciliteiten	voor	gebruik.	

Het	landschappelijke	contrast	tussen	binnen-	en	
buitendijks	wordt	in	de	visie	uitvergroot	met	een	heldere	
positionering	van	bestaande	en	nieuwe	voorzieningen.	
Daarnaast	wordt	de	identiteit	van	de	verschillende	
kernen	versterkt	zodat	elke	kern	zijn	eigen	karakter	
en	betekenis	heeft	voor	bewoners,	bezoekers	en	
ondernemers.	De	visie	voor	het	totale	gebied	valt	uiteen	
in	zes	thema’s.
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uitgangspunten integrale visie
in 6 thema’s

1: Dynamische rivier en uiterwaarden
2: Levendige kernen
3: Veilig bewegen over de dijk
4: Vitaal platteland
5: Attractief waterfront
6: Goede voorzieningen

1.1.

2.2.

2.2.
6.6.

5.5.

2.2.3.3.

33.

4.4.

4.4.

4.4.
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1. Beleef de dynamische rivier en dynamische natuur
Het	unieke	landschap	van	de	rivier	wordt	met	
landschapsvensters,	informatievoorzieningen	en	
aantrekkelijke	routing	zichtbaar	en	beleefbaar	gemaakt.	De	
paden	en	seizoensgebonden	voorzieningen	spelen	in	op	
de	dynamiek	van	de	rivier,	denk	aan	strandjes,	speelveldjes	
en	pop-up	activiteiten.	De	inrichting	van	het	stroomgebied	
van	de	Lek	draagt	bij	aan	de	biodiversiteit	met	ecologisch	
waardevolle	gradiënten.	

2. Levendige kernen met een unieke kwaliteit
Elke	kern	biedt	ruimte	voor	gebruikswensen	en	
voorzieningen	voor	bewoners	en	ondernemers	die	bijdragen	
aan	een	levendige	en	aantrekkelijke	woon-	en	leefomgeving.	
De	unieke	locaties:	kerk,	stadhuis	en	gemaal	krijgen	als	
cultuurhistorische	iconen	eigentijdse	betekenis	door	functies	
toe	te	voegen.	De	openbare	ruimte	wordt	met	kwaliteit	
ingericht	en	biedt	ruimte	en	faciliteiten	voor	activiteiten	en	
uitspanningen	(markten	en	horeca).	

3. Veilig bewegen en recreëren over de dijk
De	dijk,	als	verbindend	lint	tussen	de	verschillende	kernen,	
biedt	een	prachtig	panorama	voor	fietsers,	wandelaars	en	
passanten.	Het	is	de	doorgaande	lijn	waar	alle	doelgroepen	
veilig	gebruik	van	moeten	maken.	Tussen	de	kernen	worden	
de	voetgangers,	fietsers	en	automobilisten	zoveel	als	
mogelijk	gescheiden.	Terwijl	in	de	kernen	zelf	de	snelheid	
wordt	beperkt	door	de	openbare	ruimte	als	representatieve	
verblijfsplek	in	te	richten,	met	bloembakken,	hagen	en	meer	
ruimte	voor	wandelaars	en	fietsers.		

4. Vitaal platteland verbonden met de Alblasserwaard
De	ontstaansgeschiedenis	van	de	polder	zit	vol	verhalen	en	
aantrekkelijke	routes.	De	leesbaarheid	van	het	landschap	wordt	
versterkt	door	oude	ontginningsassen	op	te	nemen	in	routes,	deze	
te	verrijken	met	natuurwaarden	en	informatie	te	verstrekken	over	
de	cultuurhistorie:	de	Boezemweg,	de	Zouwendijk,	de	Prinsengracht,	
Broekseweg,	het	Kerkpad	en	de	Lagewaard.	Aan	de	binnenzijde	van	
de	dijk	wordt	het	agrarische	leven	beleeft	met	ruimte	voor	lokale	
ondernemers	met	streekeigen	producten,	boomgaarden	en	landerijen.		

5. Een attractief waterfront Ameide met haven
Het	stadsfront	van	Ameide	mag	gezien	worden.	Met	de	(her)ontwikkeling	
van	de	oude	en	nieuwe	haven	wordt	Ameide	weer	als	nautisch	icoon	
beleefbaar.	Het	waterfront	wordt	met	voorzieningen	en	dijktrappen	
aantrekkelijk	ingericht.	Het	wordt	een	plek	waar	je	een	ijsje	kunt	eten	en	
kan	kijken	naar	alle	levendigheid	op	en	rond	het	water.	De	haven	staat	
centraal	en	wordt	het	begin-	en	eindpunt	voor	passanten,	rustpunt	
voor	scheepvaart	en	ligplaats	voor	historische	bedrijfsvaartuigen.	De	
samenwerkende	partijen	en	verenigingen	zijn	klaar	voor	de	volgende	
stap:	de	haven	van	Ameide	weer	nieuw	leven	in	blazen.	

6. Goede voorzieningen op en rond de dijk
De	aantrekkelijkheid	van	het	rivierengebied	trekt	in	zomerse	dagen	veel	
bezoekers	en	recreanten.	Een	seperate	wandel-	en	fietsstoep	die	ook	
voor	minder	validen	bereikbaar	is	en	een	dubbele	stoep	naar	een	ruime	
parkeervoorziening	buiten	de	kern	van	Ameide	voorkomt	zoekgedrag	in	
de	kern.	Parkeren	voor	bewoners	wordt	in	de	kern	zelf	opgelost	en	waar	
mogelijk	van	de	dijk	geweerd.	Met	bewegwijzering,	straatmeubilair	en	
het	markeren	van	de	entrees	ontstaat	meer	veiligheid	voor	bewoners	
en	bezoekers.				
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4.2 Bouwstenen visie 

Bouwstenen
De	visie	voor	het	gebied	is	opgebouwd	uit	een	zestal	
thema’s.	Ze	vormen	samen	een	integrale	visie	waarin	
de	belangen	en	ambities	van	de	verschillende	(publieke	
en	private)	partijen	verbonden	zijn.	De	visie	geeft	
samenhang	en	richting	voor	de	verdere	ontwikkeling	
van	het	gebied.	Iedere	partij	heeft	daar	zijn	rol	in.	De	
Stichting	Waterfront	Ameide	zal	zich	vooral	richten	
op	het	waterfront,	het	waterschap	richt	zich	op	de	
dijkversterking,	Rijkswaterstaat	op	het	rivierbeheer	
en	de	gemeente	Vijfheerenlanden	op	de	samenhang	
en	publieke	taken.	De	visie	is	dus	meer	dan	alleen	de	
ambitie	van	de	Stichting	Waterfront	Ameide.	De	thema’s	
van	de	visie	laten	zich	vertalen	in	meerdere	bouwstenen.	
De	bouwstenen	sluiten	aan	op	de	huidige	kwaliteiten	en	
versterken	deze	met	nieuwe	inrichtingsvoorstellen,	het	
toevoegen	van	ontbrekende	faciliteiten	en	ontwikkelen	
van	kansrijke	initiatieven.		

	 1.	Beleef	de	dynamische	rivier	en	zijn	natuur	 	

	 2.	Levendige	kernen	met	een	unieke	kwaliteit

	 3.	Veilig	bewegen	en	recreëren	over	de	dijk

	 4.	Vitaal	platteland	verbonden	met	de	Alblasserwaard

	 5.	Een	attractief	waterfront	Ameide	met	haven

	 6.	Goede	recreatieve	voorzieningen

De	zes	thema’s	worden	uitgewerkt	in	drie	deelgebieden:
• Buurtschap	Sluis	
• Waterfront	Ameide
• Tienhoven	aan	de	Lek

In hoofdstuk vijf worden de projectvoorstellen van 
de Stichting Waterfront Ameide nader uitgewerkt.

< De visiekaart met bouwstenen toont de toekomstige ambitie 
voor het plangebied. Sommige van de bouwstenen zijn 
bestaande elementen die worden opgewaardeerd, sommige 
bouwstenen zijn opgenomen als ambitie. Hierin is op de kaart 
geen onderscheid gemaakt.
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Inzoomen	op	Sluis
Bij	Sluis	zoeken	we	de	verbinding	tussen	de	
Zouweboezem,	het	binnendijkse	natuurgebied,	en	
het	stroomgebied	van	de	Lek.	Vanaf	hier	kun	je	twee	
routes	lopen	die	starten	bij	het	historische	gemaal.	De	
restauratie	en	herbestemming	van	het	gemaal	geeft	
kansen	voor	ondernemers	en	biedt	recreanten	een	
uitvalsbasis	voor	natuureducatie	en	beleving	met	een	
mogelijkheid	tot	rondleidingen	en	informatie	over	de	
molengangen	van	weleer.	De	natuur	rondom	de	Zouwe	is	
prachtig	en	kan	vanaf	water	en	land	worden	beleefd.	

Bouwstenen
Recreatief knooppunt gemaal Sluis 
Op	het	knooppunt	van	de	Lekdijk	en	Zouwendijk	staat	het	oude	stoomgemaal.	
Het	herstel	van	dit	cultuurhistorische	gemaal	geeft	letterlijk	‘energie	en	
ruimte’	voor	nieuwe	initiatieven	en	activiteiten.	Een	prachtig	startpunt	voor	
de	natuur-	en	cultuurliefhebber	en	de	recreant	die	wil	wandelen,	fietsen,	
varen	of	schaatsen	in	het	achterland.	Steigers	en	parkeervoorzieningen	
maken	het	gebied	en	het	water	toegankelijk	voor	alle	doelgroepen.		

Veilig bewegen en recreëren over de dijk 
De	dijk	verdient	een	inrichting	als	verblijfsgebied	in	materialisering,	
informatievoorziening	en	meubilair.	In	Sluis	zelf	is	de	auto	‘te	gast’.	Fietsers,	
wandelaars	krijgen	ruimte	om	te	verblijven	en	veilig	over	te	steken.	De	
entrees	van	Sluis	worden	gemarkeerd	met	naambord	en	vormen	de	overgang	
naar	een	veilig	verkeersregime.

Cultuurhistorisch molenpad Sluis
Rondom	Sluis	bevinden	zich	verschillende	markante	agrarische-	
natuurgebieden.	Ondanks	de	onderlinge	nabijheid	mist	een	goede	verbinding	
en	beleefbaarheid	van	deze	gebieden.	Met	een	wandelpad	en	goede	
informatievoorzieningen	ontstaat	een	educatief	pad	zowel	binnen	als	
buitendijks.	Herstel	van	een	van	de	molens	wordt	weer	mogelijk	gemaakt.
Ten	westen	van	de	doorgaande	weg	in	Sluis	was	in	de	17e	eeuw	een	
verdedigingswerk	aanwezig,	de	Sluise	schans.	Het	beleefbaar	maken	van	de	
schans	is	als	meekoppelkans	opgenomen	in	project	SAFE*	

De dynamische rivier
Met	diverse	kleinschalige	ingrepen	wordt	de	beleving	van	het	
rivierenlandschap	getoond.	Bijvoorbeeld	de	aanleg	van	wanden	voor	
oeverzwaluwen	of	ijsvogels,	het	terugzetten	van	de	successie	van	de	
getijdennatuur	voor	de	dijk	tussen	Ameide	en	Sluis	en	bloemrijke	dijken.	
Uit	historische	kaarten	blijkt	dat	de	getijdenkreek	vroeger	veel	breder	en	
dieper	was.	De	rivier	wordt	beter	beleefbaar	gemaakt	met	een	struinpad	
(met	vlonderbruggetjes)	richting	de	krib	en	goede	informatieborden.	In	
samenspraak	met	eigenaren	wordt	de	routing	langs	de	Lek	nader	verkend.

Wandelpad
Aan	de	voet	van	de	dijk	ontstaat	een	unieke	kans	voor	het	realiseren	van	
een	natuurbelevingsroute	tussen	Sluis	en	Ameide.	Wandelaars	omzeilen	zo	
de	drukke	weg	en	zijn	georiënteerd	op	al	het	natuurschoon	langs	de	Lek.	De	
aanleg	van	dit	wandelpad	met	informatievoorziening	en	uitkijkpunten	maakt	
de	natuur	zichtbaar	en	beleefbaar.

*	het	initiatief	om	de	Sluise	schans	beleefbaar	te	maken	ligt	bij	de	historische	vereniging	
Ameide	en	Stichting	Oudhollandse	waterlinie	i.s.m.	de	Provincie	Utrecht.
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Inzoomen	op	Ameide
Ameide	krijgt	meer	ruimte	voor	permanente	en	tijdelijke	
functies	en	evenementen	op	het	gebied	van	(water-)
sport,	spel,	horeca	en	havenactiviteiten.	Het	stadje	
integreert	deze	ingrediënten	in	een	samenhangend	plan	
dat	zich	oriënteert	op	het	water,	niet	te	grootschalig,	
maar	passend	bij	de	huidige	atmosfeer	en	schaal.	De	dijk	
ontvouwt	zich	hierbij	als	een	tribune	aan	de	lek	met	180	
graden	uitzicht	op	het	water	en	een	kunstwerk	over	de	
relatie	van	Ameide	met	het	water.	De	functies	worden	
zowel	binnen-	als	buitendijks	ingepast,	waardoor	de	
relatie	tussen	stad,	water	en	achterland	wordt	versterkt.	

Sport en spel langs de Lek
Natuurspeelplek	met	klimbos,	strandje,	ruimte	voor	sport	en	spel,	pop-up	
activiteiten	en	kleinschalige	evenementen.	Startpunt	van	wandelingen,	al	dan	
niet	met	hond.	De	liefhebber	kan	hier	alle	seizoenen	genieten	van	de	Lek.	

Levendig centrum
De	monumentale	Voorstraat	en	het	oude	Stadhuis	zijn	uniek	voor	de	
Alblasserwaard.	Het	is	letterlijk	de	parel	aan	de	Lek	die	meer	levendigheid	
verdient.	Lokaal	ondernemerschap	wordt	gestimuleerd	en	de	openbare	
ruimte	wordt	multifunctioneel	ingezet:	minder	parkeren	en	méér	activiteiten.	

De dijk als veilig en aantrekkelijk verblijfsgebied
De	dijk	in	Ameide	oriënteert	zich	naar	het	water	met	een	speciale	dijktrappen	
waar	bewoners	en	bezoekers	kunnen	zitten,	mijmeren	en	samenkomen.	De	
entrees	van	Ameide	markeren	de	overgang	naar	een	veilig	verblijfsgebied	
met	langzaam	verkeer.	Op	de	dijk	wordt	het	parkeren	zoveel	als	mogelijk	
geweerd	en	krijgen	fietsers	en	wandelaars	meer	ruimte	om	te	verblijven.
De	ambitie	om	een	wandelpad	bij	de	oostelijke	krib	te	organiseren	is	in	nader	
overleg	met	de	eigenaar	te	realiseren.

Het Waterfront Ameide met haven met dubbele autostoep
Het	Waterfront	Ameide	krijgt	met	de	ontwikkeling	van	de	haven	weer	zijn	
karakteristieke	stadszicht	terug,	een	prachtig	ensemble	aan	de	Lek.	De	stad	
richt	zich	met	de	haven	weer	op	het	water	en	biedt	ruimte	en	faciliteiten	
voor	allerlei	vormen	van	waterrecreatie	en	(historische-)	scheepvaart.	
Gescheiden	door	een	korte	toegankelijke	krib	ontstaat	een	logische	indeling	
tussen	de	‘oude’	en	‘nieuwe’	haven.	De	nieuwe	haven	biedt	ruimte	voor	
dagrecreatie,	toeristen	en	beroepsvaart	terwijl	de	oude	loswal	ruimte	biedt	
aan	een	carrousel	van	historische	schepen.

Voetveer en voorzieningen
Het	voetveer	De	Overkant	versterkt	de	regionale	betekenis	van	de	water-
recreatie	aan	de	Lek.	De	verbinding	zet	zowel	Ameide	als	Salmsteke	stevig	
op	de	kaart.	Het	voetveer	meert	aan	bij	de	TOP-locatie	met	uitspanning.	De	
voorzieningen	krijgen	een	uitbreiding	van	de	parkeerplaats	met	dubbele	
wandel-	en	fietsstoep.	Hier	worden	extra	verlichtingspunten,	waterpunten	
en	fietsoplaadpunten	en	de	ontwikkeling	van	een	uitspanning	voor	
seizoensgebonden	horeca	gerealiseerd.	De	seizoensgebonden	activiteiten	en	
programmering	maken	van	Ameide	weer	een	bruisend	en	vitaal	stadje	aan	de	
Lek.		

Bouwstenen
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Inzoomen	op	
Tienhoven	aan	de	Lek
Bij	Tienhoven	verdient	de	kerk	een	meer	prominente	plek	
langs	de	Lek,	met	een	balkon	op	de	dijk.	
Door	streekeigen	beplanting	toe	te	passen	worden	
zichtlijnen	op	het	water	hersteld.	Vanaf	dit	kleinere	
knooppunt	kun	je	zowel	binnen-	als	buitendijkse	routes	
wandelen,	zoals	het	rondje	Herlaer	en	Kerkpad.	In	
overleg	met	de	eigenaren	zal	bekeken	worden	of	invulling	
gegeven	kan	worden	aan	deze	ambitie.		

Balkon aan de Lek
Ter	hoogte	van	de	kerk	wordt	een	zichtvenster	naar	de	Lek	gecreëerd,	een	
rustpunt	met	een	prachtig	uitzicht.	In	samenspraak	met	eigenaren	wordt	het	
contact	met	de	uiterwaarden	weer	hersteld	en	wordt	streekeigen	beplanting	
toegepast.	In	samenspraak	met	de	camping	worden	de	toegankelijkheid	en	
mogelijkheden	voor	waterrecreatie	verder	verruimd.	

De dijk als veilig en aantrekkelijk verblijfsgebied 
De	dijk	rondom	de	kerk	wordt	als	verblijfsgebied	ingericht	met	de	
herinrichting	van	de	openbare	ruimte.	In	de	kern	Tienhoven	is	de	auto	te	
gast	en	fietsers,	wandelaars	krijgen	meer	ruimte	om	te	zitten,	informatie	
te	lezen	en	te	genieten	van	het	uitzicht.	De	entrees	van	de	bebouwde	kom	
markeren	de	overgang	naar	een	langzaam	en	veilig	verkeersregime.

Landgoed Herlaer
Ontsluiting	van	dit	landgoed	met	een	openbaar	toegankelijk	pad	maakt	de	
historie	beleefbaar.	De	toekomst	en	recreatiemogelijkheden	van	Herlaer	
is	mede	afhankelijk	van	de	eigenaar.	Zo	kunnen	ook	andere	bedrijven	
en	boomgaarden	toegankelijk	gemaakt	worden	en	kunnen	bezoekers	
overnachten	(BB)	of	streekproducten	kopen.	Dit	levert	een	gebiedseigen	
pallet	op	van	groene	recreatie	waarmee	de	agrarische	polder	een	gezicht	
krijgt.

De natuurvriendelijke dijk
De	dijk	vormt	een	verbindingsroute	voor	de	bewoners	en	passanten	en	
is	een	verblijfsgebied	voor	dieren.	De	dijk	kan	samen	met	het	voorland	
fungeren	als	een	aantrekkelijk	biodivers	lint	door	het	landschap.	Voetgangers	
kunnen	onder	langs	de	dijk	lopen	wat	de	veiligheid	vergroot	en	de	beleving	
van	natuur	versterkt.	Bij	de	inrichting	van	de	dijk	kan	aansluiting	gezocht	
worden	bij	het	initiatief	van	het	Prachtlint.

Bouwstenen
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5. Maatregelen Waterfront Ameide

De visie uit hoofdstuk 4 wordt in dit hoofdstuk verbeeld in een samenhangend pakket 
aan maatregelen voor het totale plangebied Sluis – Ameide – Tienhoven aan de Lek. 
De Stichting Waterfront Ameide pleit voor een integrale aanpak en uitwerking van 
de plannen en zoekt daarbij steun vanuit de publieke partners. De ambitie is om 
het waterfront van Ameide te laten uitgroeien tot een herkenbare en aantrekkelijke 
pleisterplaats voor de waterrecreanten, actieve fietsers en natuurminnende wandelaars, 
voor de eigen inwoners en die van de regio.  Voor het realiseren van deze ambities van 
het Waterfront Ameide neemt de Stichting graag zelf het voortouw. In dit hoofdstuk 
worden de maatregelen van de Stichting nader uitgewerkt.
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Historie van Ameide in relatie tot de haven 
en binnenvaart
Ameide	heeft	een	rijke	geschiedenis	vol	van	verhalen.	
Van	mandenvlechters,	hoepmakers,	appelboeren,	
middenstanders,	vrouwen	en	mannen,	knechten	en	
bazen	en	schippers.	Geen	beter	persoon	om	hierover	
te	vertellen	dan	schipper	Tymen	de	Waardt,	die	in	1959	
in	Ameide	kwam	wonen.	Hij	is	geboren	in	Ouderkerk	
ad	IJssel	als	schipperszoon	en	trouwde	met	Aartje	de	
Braven,	geboren	te	Sluis(Ameide).	Schipper	De	Waardt	
voer	in	Nederland	en	Duitsland	en	in	de	weekenden	lag	
hij	voor	de	wal	in	Ameide.	Hij	vertelt	over	de	volgende	
schippers:	
• Nees	Westerhout,	baggerde	met	de	beugel	op	zand	

in	de	rivier	de	Lek	bij	Ameide.	Het	zand	bracht	hij	
naar	Van	Zessen	in	Meerkerk.	In	de	Lek	waren	vele	
zandbanken.	

• Arie	Westerhout,	vervoerde	graan	voor	de	maalderij	
te	Ameide.	Van	Rotterdam	naar	Ameide.	

• Daan	Westerhout,	vervoerde	graan	van	Rotterdam	
naar	Ameide.	

• Gebroeders	Roodhorst,	vervoerden	graan	van	
Rotterdam	naar	Ameide.	

• Schipper	Blok,	vervoerde	rijshout	naar	Ameide.	Hier	

breide	men	in	Ameide	haringmanden	van,	die	hij	dan	
per	schip	naar	Vlaardingen	bracht.	

• Klaas	Westrik,	beurtschipper,	eerst	op	de	vaart	voor	de	
beurs,	later	graan	voor	maalderijen	in	Ameide.	Tijdens	
de	oorlog	lag	hij	met	zijn	schip	in	het	Sluise	Gat.	 

Later	kwamen	er	ook	kustvaarders	van	Frankrijk	met	
graan	en	mais	in	de	nieuwe	haven,	die	bij	Hoek	van	
Holland	binnenkwamen.	Ook	kwam	de	binnenvaart	
met	schepen	uit	Duitsland	met	graan	en	kunstmest.	De	
bedrijvigheid	en	handel	was	destijds	groot	en	bewoners	
en	ondernemers	uit	Ameide	profiteerde	hiervan.	Helaas	
is	met	de	aanleg	van	kribben	de	haven	dichtgeslibd	en	
verloor	Ameide	zijn	haven	en	aanpalende	voorzieningen.	
Wat	rest	is	een	slapend	waterfront.

Voormalige havenactiviteit aan de kade
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< Projectenkaart voor een in ere 
hersteld Ameide aan de Lek

Nieuw leven voor de haven van Ameide
Tijdens	het	bezoek	van	de	Terra	Nova	-het	
verenigingsschip	van	de	LVBHB	(landelijke	vereniging	
tot	behoud	van	historische	bedrijfsvaartuigen)-	aan	
Ameide	is	het	idee	ontstaan	om	de	haven	van	Ameide	in	
ere	te	herstellen	en	geschikt	te	maken	voor	historische	
binnenvaartschepen,	passanten	en	de	binnenvaart.	
Nederland	beschikt	over	een	grote	vloot,	die	altijd	
op	zoek	is	naar	mooie	ligplaatsen.	Ligplaatsen	zoals	
Ameide,	direct	aan	de	rivier	met	een	prachtig	uitzicht	
en	stadszicht,	zijn	schaars	en	bijzonder	in	trek	bij	de	
schippers.	

De	plek	is	bijzonder	geschikt	voor	het	realiseren	van	een	
haven.	Het	oude	stadsfront,	de	historie,	de	ligging	in	
de	buitenbocht	van	de	Lek	en	de	aanwezige	faciliteiten	
zoals	een	TOP-locatie	en	het	fiets-	en	voetveer	‘de	
Overkant’	maken	Ameide	tot	dé	pleisterplaats	voor	
waterrecreanten.	Met	beperkte	maatregelen	kan	de	
oude	haven	van	Ameide	weer	wakker	gekust	worden.	
Niet	alleen	voor	de	waterrecreant	maar	juist	ook	voor	de	
bewoners	en	ondernemers	uit	Ameide	zelf.

De	locatie	bestaat	uit	twee	delen,	de	oude	haven	en	
de	nieuwe	haven.	De	kleine	oude	haven	ligt	voor	de	
historische	kern	van	Ameide	en	wordt	met	een	lange	krib	
gescheiden	van	de	nieuwe	grote	haven	aan	de	oostzijde.	
Dit	gegeven	biedt	een	prachtig	uitgangspunt	voor	de	
indeling	van	schepen	en	bijbehorende	voorzieningen.	
Een	haven	met	twee	gezichten:	

Nieuw leven voor de haven van Ameide.
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De	historische	haven	met	loswal	wordt	weer	in	ere	
hersteld	tegenover	de	oude	Voorstraat	en	Dam	van	
Ameide.	Het	beschermde	stadsgezicht	kan	samen	met	
de	oude	haven	weer	een	prachtig	ensemble	vormen	
aan	de	Lek.	Een	pittoresk	waterfront	met	oude	loswal	
biedt	ruimte	aan	een	schepencarrousel	voor	3	á	4	
historische	bedrijfsvaartuigen.	De	schepencarrousel	
is	een	systeem	waarbinnen	historische	schepen	(zoals	
sleepboten,	vrachtschepen	en	zeilschepen)	uitgewisseld	
worden	tussen	verschillende	ligplaatsen.	De	schepen	
liggen	voor	een	korte	periode	(max.	3	maanden)	op	een	
ligplaats.	Op	de	ligplaats	presenteren	de	schepen	en	
schippers	het	verhaal	van	het	schip	en	de	cultuurhistorie	
van	de	scheepvaart,	door	middel	van	onder	andere	
informatieborden.		

Daarnaast	kunnen	eenvoudige	meerpalen	ruimte	bieden	
voor	passanten.	De	bezoekers	kunnen	hier	tijdelijk	aan	
wal	gaan	en	genieten	van	Ameide	met	zijn	monumenten	
en	voorzieningen.	

Ter	hoogte	van	de	oude	haven	kan	de	dijkzone	
aantrekkelijk	worden	ingericht	met:
A.	 Een	brede	tribunetrap	die	aanleiding	geeft	om		
	 te	gaan	zitten,	elkaar	te	ontmoeten	en	prachtig		
	 uitzicht	geeft	over	de	haven	en	de	Lek
B.	 De	loswal	die	wordt	ingericht	als	kade	met		 	
	 meerpalen	en	loopbruggen
C.	 De	oude	inlaat	naar	de	oude	(gedempte)
	 binnenhaven	die	symbolisch	weer	wordt	
	 zichtbaar	gemaakt	aan	de	dijk	

A
C B
B

1.	Oude	haven



39

De	nieuwe	haven	is	ruimer	van	opzet	en	biedt	
ruimte	voor	een	aantal	woonschepen	en	een	aantal	
binnenvaartschepen.	RWS	zoekt	een	aantal	nieuwe	
overnachtingsplaatsen	voor	binnenvaartschippers	op	
de	Lek	als	onderdeel	van	hun	hoofdvaarwegennet.	Als	
eigenaar	van	deze	haven	kan	dit	de	uitgelezen	plek	zijn	
voor	het	faciliteren	van	deze	schippers.	

Voor het bevaarbaar maken van de haven voor schepen met een grotere 
diepgang zijn baggerwerkzaamheden benodigd. Rijkswaterstaat heeft 
aangegeven dat, afhankelijk van de baggerkwaliteitsklasse, de bagger 
mogelijk teruggestort kan worden in de rivier. Om de haven bevaarbaar te 
houden op langere termijn is waarschijnlijk een onderhoudsprogramma 
(baggercyclus) benodigd. Mogelijk zijn er maatregelen waarmee de aanwas 
van slib beperkt kan worden zoals (tijdelijke) doorstroming, wijzigingen 
in de kribstructuur of anders. Dit dient nader verkend te worden met 
Rijkswaterstaat in een hydromorfologische studie.

De	uitkomsten	van	de	studies	geven	inzicht	in	de	
maatregelen	die	getroffen	moeten	worden	voor	het	
op	diepte	brengen	en	houden	van	zowel	de	oude	als	
de	nieuwe	haven.	Het	verminderen	van	aanslibbing	

van	de	haven	zal	ook	een	positief	effect	hebben	op	het	
openhouden	van	het	Sluise	gat.	

Ter	hoogte	van	de	nieuwe	haven	is	volop	ruimte	voor	
watersport	gerelateerde	voorzieningen.	De	stichting	zet	
zich	ook	in	voor:
A.	 Een	opwaardering	van	de	bestaande	trailerhelling		
	 met	een	drijvende	vlonder	zodat	ruimte	ontstaat		
	 voor	goed	afmeren	en	snelle	doorloop
B.	 Ruime	verzorgde	parkeervoorzieningen	voor	dagjes-	
	 mensen	en	bezoekers	in	het	toeristenseizoen
C.	 Een	dubbele	stoep	welke	het	laaggelegen		 	
	 parkeerveld	toegankelijk	maakt	en	zorgt	voor	een		
	 veilige	afwikkeling	van	het	verkeer
D.	 Een	opstelplaats	voor	campers	(max	3)	
E.		 Onderzoeken	of	Ameide	tot	zoekgebied	van	RWS	
	 voor	overnachtingsplaats	van	binnenvaart-
	 schippers	kan	behoren,	daarnaast	haven	uitrusten
	 met	aantal	ligplaatsen	voor	de	pleziervaart.

A
BD

C
C

2.	Nieuwe	haven
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De	verbinding	tussen	de	oude	en	nieuwe	haven	wordt	
gevormd	door	een	multifunctionele	dam.	De	centrale	krib	
wordt	omgevormd	tot	een	dam	die	zowel	vanaf	het	land	
als	vanaf	het	water	goed	toegankelijk	wordt	gemaakt	met	
aan	weerszijde	meerpalen,	drijvende	vlonders	en	een	
geëgaliseerd	looppad.	Dit	geeft	extra	ruimte	voor	het	te	
water	laten	van	boten	en	passanten	maar	creëert	ook	
een	prachtige	plek	voor	vissers	en	wandelaars.	Met	een	
lichtbaken	aan	het	eind	en	een	ronde	zitplaats,	ontstaat	
een	bijzondere	plek	midden	in	de	haven	van	Ameide.

3.	Een	dubbelfunctie	voor	de	centrale	krib
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Het	bestaande	voetveer	meert	aan	ter	hoogte	van	
de	TOP-locatie.	Fietsers,	wandelaars,	bezoekers	van	
Salmsteke	en	waterrecreanten	van	de	oude	en	nieuwe	
haven	komen	hier	samen	en	met	een	seizoensgebonden	
uitspanning	ontstaat	een	aantrekkelijke	en	levendige	
plek	in	de	haven.	Er	ontstaat	hier	een	helder	begin-	en	
eindpunt	voor	wandelaars,	fietsers	en	bezoekers	van	
Ameide.
A.	 Voetveer	bij	de	bestaande	TOP-locatie
B.	 Seizoensgebonden	uitspanning	met	terras	en		
	 toiletvoorziening
C.	 Rolstoelvriendelijk	dijkpad	die	de	toegankelijkheid		
	 van	de	haven	verbetert
D.	 Bij	voldoende	business	zou	er	een	tweede
	 uitspanning	kunnen	komen	achter	op	de	loswal

4.	Uitspanning

A

D

BC
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5.	De	dijk	als	veilig	&	aantrekkelijk	verblijfsgebied

De	entrees	van	Ameide	worden	met	een	naampoort	
gemarkeerd.	Een	herkenbaar	overgangspunt	van	dijk	naar	
dorp.	De	manier	waarop	kan	op	verschillende	manieren,	
zie	bijvoorbeeld	referentiebeeld	Park	Lingezegen	(derde	
foto	van	links).	Hiermee	wordt	de	overgang	naar	een	
veilig	verblijfsgebied	met	langzaam	verkeer	zichtbaar	
gemaakt	voor	het	gemotoriseerde	verkeer.	Op	de	
dijk	wordt	het	parkeren	zoveel	als	mogelijk	geweerd	
en	krijgen	fietsers	en	wandelaars	meer	ruimte	om	te	
verblijven.	Auto’s,	motoren	en	bussen	zijn	‘te	gast’	en	
de	openbare	ruimte	is	daarop	ingericht	met	rood	asfalt,	
overzichtelijke	kruisingen	en	diverse	zitgelegenheden.	
Binnen	de	kern	ligt	het	accent	op	groen	en	wordt	de	
weg	begeleid	met	bijvoorbeeld	hagen,	bloembakken	en	
hanging	baskets	in	het	zomerseizoen.
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6.	Natuurvriendelijk	voetpad	tussen	
Ameide,	Sluis	én	Tienhoven	a/d	Lek
In	het	netwerk	van	regionale	paden	is	een	doorlopend	voetpad	onder	aan	
de	Lekdijk	een	kans	voor	Ameide,	Tienhoven	en	Sluis.	Voetgangers	kunnen	
onder	langs	de	dijk	lopen	wat	de	veiligheid	vergroot	en	de	beleving	van	
natuur	versterkt.	Zo	wordt	de	dijk	een	prachtige	verbindingsroute	voor	de	
bewoners	en	passanten,	maar	kan	dat	ook	voor	dieren	zijn.	De	volgende	
maatregelen	vergroten	de	aantrekkelijkheid:
A.	 De	dijk	kan	samen	met	het	voorland	worden	ingericht	
	 als	een	aantrekkelijk	biodivers	lint
B.	 Het	Sluise	gat	is	een	prachtige	oude	kreek	tot	aan	de	voet	
	 van	de	dijk	bij	het	Gemaal.	Met	een	voetpad	onder	langs	de	
	 dijk	kan	Sluis	worden	bereikt	in	overleg	met	de	eigenaar.
C.	 Rust-	en	zitplek	met	informatie	over	natuur,	landschap		 	
	 en	lokale	historie	zoals	de	Schans	uit	rampjaar	1672
D.	 Markering	van	de	route	voor	hondenbezitters	en		
	 markering	voor	het	toegewezen	deel	waar	honden		 	
	 de	waterlijn	mogen	bereiken	(hondenstrand)
E.		 Voor	het	wandelpad	onder	langs	de	dijk	aansluiting	zoeken	
	 waar	mogelijk	met	project	SAFE	zoals	verbeteren	trappen	
	 en	wandelpad	van	Sluis	naar	Tienhoven	aan	de	Lek.

B

C

A

A

DE

E
D

C
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Het	strandje	biedt	aanleiding	en	gelegenheid	voor	
de	inwoners	om	activiteiten	in	het	zomerseizoen	
te	organiseren.	Eenvoudige	sportvoorzieningen	
en	faciliteiten	(stroom	en	water)	maken	de	plek	
gebruiksvriendelijk.	Een	standplaats	voor	een	pop-up	
uitspanning	is	dan	ook	mogelijk.	

7.	Sport	en	speelplek	aan	de	Lek
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Waterfront	Ameide	is	onderhevig	aan	voortdurende	
kracht	van	de	rivier.	De	dijk	beschermt	de	stad	tegen	
het	water	en	verschaft	een	wonderschoon	uitzicht	op	
de	Lek.	De	totaalbeleving	van	het	rivierenlandschap,	
zijn	dynamiek	en	betekenis	wordt	verbeeld	met	een	
landschapsicoon.	Een	kunstwerk	dat	als	baken	bij	Ameide	

8.	Kunstwerk	aan	de	Lek
op	het	plateau	aan	de	Lek	geplaatst	wordt	staat	symbool	
voor	het	leven	met	water.	Een	verhaal	over	het	verleden,	
over	de	stad,	de	schepen	en	haar	handel.	Maar	ook	over	
de	strijd	met	het	water,	de	dynamiek	én	de	uitdagingen	
van	de	nieuwe	tijd.		
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6. Partners in realisatie
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6.1 Samenwerken in koppelkansen

Het	‘Ambitiedocument	Waterfront	Ameide’	is	een	
startpunt.	De	Stichting	wil	de	ambitie	de	komende	jaren	
graag	met	bewoners	en	ondernemers	uit	het	gebied	
en	de	betrokken	overheden	verder	uitwerken.	Samen	
werken	aan	een	breed	gedragen,	toekomstgericht	
ontwikkelplan	voor	het	Waterfront	Ameide.	Dit	
ambitiedocument	is	een	handreiking	naar	gemeente,	
waterschap,	Rijkswaterstaat	en	ondernemers	om	
koppelkansen	te	verzilveren:

Waterschap	Rivierenland	
Grote	delen	van	de	Lekdijk	tussen	Streefkerk	
en	Fort	Everdingen	voldoen	niet	aan	de	nieuwe	
veiligheidsnormen	die	sinds	2017	gelden.	Daarom	
gaat	waterschap	Rivierenland	de	dijk	versterken	met	
het	project	SAFE.	Dit	gebeurt	stap	voor	stap.	Er	wordt	
gestart	met	de	meest	kwetsbare	delen	bij	Tienhoven	
en	Sluis	en	hier	zijn	diverse	koppelkansen.	Het	dijkvak	
bij	Ameide	komt	bij	een	volgende	fase	van	het	
dijkversterkingsproject	aan	de	beurt,	dit	biedt	kansen	
voor	het	waterfront.

Rijkswaterstaat	
De	lek	is	onderdeel	van	de	hoofdstroom	van	de	Rijn	
en	daarmee	belangrijk	voor	de	scheepvaart	tussen	
Rotterdam	en	Duitsland.	Voor	het	goed	functioneren	
van	de	rivier	heeft	Rijkswaterstaat	diverse	beheerstaken.	
Zorgen	voor	een	goed	doorstroomprofiel	van	de	Lek	
met	ruimte	voor	piekafvoer	en	voldoende	diepte	voor	
scheepvaart,	havens	en	waterrecreatie.	Bij	Ameide	draagt	
de	havenontwikkeling	bij	aan	diverse	doelstellingen	van	
de	waterbeheerder:	
• Bieden	van	overnachtingsplaatsen	voor	de	

binnenvaart	(3-4	st)
• Verdiepen	en	baggeren	van	de	haven	vergroot	het	

stroomprofiel;
• Versterking	van	de	ecologische	waarde	met	

onderwaternatuur	draagt	bij	aan	een	verbetering	van	
de	waterkwaliteit	(KRW)	

De	Stichting	zoekt	samenwerking	met	RWS	in	het	
onderzoek	naar	de	haalbaarheid	van	de	haven	en	het	
uitvoeren	van	bijbehorende	studies.	Daarnaast	zijn	er	
nog	een	aantal	aandachtspunten	zoals	het	afkalven	van	
de	speelweide	bij	westelijk	strandje	Ameide.

Te versterken dijktrajecten en bijbehorende 
maatregelen, project SAFE.
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Provincie	Utrecht
In	het	ontwerp	van	de	omgevingsvisie	van	de	provincie	
Utrecht1	komt	Vijfheerenlanden	regelmatig	voor.	De	
Stichting	vindt	aanhaking	bij	diverse	thema’s	van	de	
omgevingsvisie:	klimaatbestendig	en	water	robuust,	
vitale	dorpen	en	steden,	levend	landschap,	erfgoed	en	
cultuur,	toekomstbestendige	natuur	en	landbouw	en	
duurzame	energie.

Gemeente	Vijfheerenlanden	
Gemeente	Vijfheerenlanden	heeft	zijn	ambities	kenbaar	
gemaakt	in	het	coalitieakkoord	‘Sterk	in	verscheidenheid’	
2019-2022.	Dit	programma	bouwt	voort	op	de	bestaande	
kernwaarden	en	geeft	richting	naar	een	vitale,	duurzame	
en	toekomstbestendige	leefomgeving.	De	Stichting	ziet	
kansen:
• Een	beleefbaar	en	toegankelijk	landschap,	nauw	

verbonden	met	de	unieke	kernen	Ameide,	Tienhoven	
en	Sluis

• Een	veilige	en	representatieve	inrichting	van	de	dijk	
binnen	de	bebouwde	kom

• Ontwikkel	vitale	kernen	met	een	goed	
voorzieningenniveau

• Voldoende	buitendijkse	parkeergelegenheid	voor	
toeristen	én	binnendijkse	parkeervoorzieningen	voor	
eigen	bewoners

• Een	groen	en	vitaal	buitengebied	dat	bijdraagt	aan	
lokale	economie	en	streekproducten

https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl
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De	Stichting	kent	een	brede	achterban	in	de	Ameide,	
Tienhoven	aan	de	Lek	en	Sluis.	Ze	vertegenwoordigt	de	
belangen	van	bewoners	en	ondernemers	en	is	in	contact	
met	het	verenigingsleven	en	belangenverenigingen,	
waaronder:
• Watersportvereniging	Ameide	
• Voetveer	De	Overkant	en	Salmsteke
• Buurtvereniging	Zouweboezem	en	landeigenaren	

uiterwaarden
• Landschap	Erfgoed	Utrecht	
• Stichting	Groene	Hart
• Initiatiefgroep	Doorsluis	(restauratie	stoomgemaal	

1891	en	herstel	Sluise	Molen	1715)
• Actio	de	ondernemersvereniging	van	Ameide.
• De	historische	vereniging	Ameide	
• Stichting	Oud	Hollandse	Waterlinie	

De	ontwikkeling	van	het	waterfront	Ameide	kan	de	
Stichting	enkel	en	alleen	in	samenwerking	met	de	
verschillende	publieke	en	private	partners.	Dit	vraagt	een	
zorgvuldige	afstemming	van	de	verschillende	belangen	
en	opgaven.	De	Stichting	pleit	voor	een	integrale	aanpak	
waarbij	meerwaarde	wordt	gecreëerd	en	werk	met	werk	
gemaakt	kan	worden.

6.2 Vervolgstappen

De	uitwerking	van	dit	ambitiedocument	stelt	de	Stichting	
voor	een	aantal	uitdagingen	met	betrekking	tot	integrale	
planontwikkeling,	samenwerking	en	financiën.	De	
ontwikkeling	van	het	Waterfront	Ameide	met	haven	is	
een	zaak	van	lange	adem	waarbij	expertise,	capaciteit	en	
middelen	ingezet	moeten	worden	van	diverse	partijen.	
Samen	werken	aan	deze	ambitie	is	de	sleutel	tot	succes.	

De	samenwerkende	partijen	stellen	een	Ontwikkelplan	
Waterfront	Ameide	waarin	de	ambities	en	belangen	
worden	geïntegreerd.	Op	basis	van	een	vastgesteld	
Ontwikkelplan	kan	gewerkt	worden	aan	de	verdere	
uitwerking	van	concrete	deelprojecten	en	quick	wins.	Zo	
worden	de	ambities	van	het	Waterfront	al	vanaf	dag	1	
zichtbaar	en	wordt	er	stapsgewijs	gewerkt	aan	het	plan.

Concrete	inzet
Opstellen	van	een	Ontwikkelplan	dat	de	meerwaarde	toont	
van	een	kwalitatief	hoogwaardig	Waterfront	Ameide	voor	
cultuurhistorie,	leefbaarheid,	recreatie,	natuur	en	beleving.
En	quick	wins	zoals	opknappen	van	het	strandje,	aanleggen	
van	waterpunt	en	electra	en	organiseren	van	evenement.		
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