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 ‘Behoud en Ontwikkeling’ 2021 
 
 
Geachte Gemeenteraad van IJsselstein, 
 
Het College van B&W heeft op 17 juni 2021 bovengenoemd Ontwerp-omgevingsvisie bekend 
gemaakt in de Staatscourant (2021 nr. 30482) d.d. 16 juni 2021 en ter inzage gelegd in het 
gemeentehuis.  
 
De Historische Kring IJsselstein (HKIJ) erkent het grote belang van de omgevingsvisie en wil graag een 
bijdrage leveren aan het behoud van de cultuurhistorische waarden van IJsselstein en omgeving. Op 
die wijze hebben wij al bouwstenen aangeleverd bij de totstandkoming van de ‘Atlas van IJsselstein’, 
vorig jaar. Wij hebben onze zienswijze op de omgevingsvisie in november 2020 aangeboden aan de 
Gemeenteraad en de provincie Utrecht. Tenslotte hebben wij 3 maart 2021 een reactie gegeven op 
de ambtelijke conceptversie van de omgevingsvisie. Daarbij hebben wij onze zienswijze en de 
cultuurhistorische waarde van het 'Landschap van de Kromme IJssel' onderbouwd.  
 
De HKIJ herkent in de Ontwerp-omgevingsvisie niets van de participatie die we hebben geleverd in 
het voortraject. Met dit schrijven brengt HKIJ haar zienswijze over de Ontwerp-omgevingsvisie 
opnieuw naar voren.  
 
Wij leven in IJsselstein, een unieke stad, met een binnenstad die grotendeels stamt uit de 
Middeleeuwen, waarbij in elke stadswijk cultureel erfgoed is te vinden. De unieke ruimtelijke 
ordening of bijzondere gebouwen, kunst en openbaar groen geven elke wijk een eigen karakter. Alle 
wijken, en daarmee heel IJsselstein, zijn de moeite waard: om er te wonen, te bezoeken, ervan te 
genieten en dus te behouden. Behoud gaat niet vanzelf. Cultureel erfgoed wordt soms te laat gezien 
of ondergewaardeerd. Voor een actief beleid op cultureel erfgoed heeft de Gemeente met haar 
instrumenten een sturende en vaak bepalende stem. Om die stem inhoud te geven hebben wij, de 
HKIJ, een aantal aanbevelingen en voorstellen op papier gezet. De aanbevelingen en voorstellen 
verdienen naar onze mening een plaats in de omgevingsvisie en uw verkiezingsprogramma’s voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen.  
 
Onze zienswijze en voorstellen voor het cultureel erfgoed van IJsselstein in aanvulling op de 
Ontwerp-omgevingsvisie: 
 
1. Binnenstad ‘Vestingstad IJsselstein’ 
Dit plan 'Vestingstad IJsselstein' is tot stand gekomen in samenwerking met HKIJ. Dit 
inspiratiedocument is een verkennend onderzoek naar de aanwijzing van de vestingwerken als 
gemeentelijk monument en uiteindelijk als rijksmonument. Het plan is een doorontwikkeling van 

about:blank
https://hkij.nl/index.php/nl/nieuws/115-waardevol-kromme-ijssel-gebied
https://www.hkij.nl/images/documenten/VESTINGSTADBIJLAGENdefmrt2021.pdf
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eerdere initiatieven van de HKIJ die in het recente verleden tot beeldbepalende resultaten hebben 
geleid. Bijvoorbeeld het door de HKIJ actief pleiten en lobbyen voor herstel van de geschiedkundige 
relatie tussen het Kloosterplantsoen en de binnenstad, door op de locatie van de te slopen 
flatgebouwen langs de stadsgracht geen nieuwbouw te realiseren (periode 2005-2016). Het 
historische zicht op dat deel van de binnenstad is daarmee hersteld.  
 
De middeleeuwse vesting van IJsselstein vormt het belangrijkste erfgoed van de stad IJsselstein en 
heeft grotendeels de autonomie én de identiteit van stad en bewoners bepaald. De vesting is door 
de eeuwen heen weliswaar aangetast, maar is als geheel nog intact. De gracht is gaaf, omzoomt de 
binnenstad en wordt doorsneden door een haven. Restanten van de slotgracht herinneren aan 
kasteel en hof. De vestingmuur is te zien bij het Vestingplantsoen en het Molenplantsoen. Voorts 
schuilt de stadsmuur onder voorgevels maar is ook aanwezig onder maaiveld, onder plaveisel en 
onder groenstroken. De wallen en mogelijke weergangen zijn merendeels geslecht. De wal aan de 
Walkade is nog aanwezig. Aan het Kronenburgplantsoen is de wal te herkennen in de 
hoogteverschillen. De historische Benschopperpoort en de IJsselpoort werden veranderd in 
barrières. De historische bruggen over gracht en haven zijn intact. In de jaren ’60 kreeg de vesting 
aan de zuid- en noordkant toegangspoorten en bruggen naar nieuwe woonwijken. Bastion Zwijg 
Utrecht, een bijna vergeten bouwwerk, is weer in beeld gekomen.  
 
De vestingwerken van IJsselstein verdienen het als Gemeentelijk Monument Vestingstad IJsselstein 
te worden aangewezen en als historische herinnering te worden gevisualiseerd. In de Ontwerp-
omgevingsvisie wordt dit plan door de Gemeente nu pas onderschreven maar ontbreken 
doorvertaling naar de gemeente begroting of uitwerking in herinrichtingsplannen, bijvoorbeeld met 
het plan Molenstraat / Schuttersgracht.  
 
De ambitie van het plan Vestingstad IJsselstein is, dat het op diverse terreinen iets toevoegt aan de 
stad van de toekomst, waarbij de historie wordt gebruikt als inspiratiebron voor innovatieve 
oplossingen en waarbij oud en nieuw samen gaan. Mooie praktijkvoorbeelden zijn de Bossche 
vestingwerken Bastion Maria en het Bolwerk Sint-Jan. In 's-Hertogenbosch beschermen de 
vestingwerken al eeuwenlang de stad tegen overstromingen. Dit erfgoed zet de stad nu opnieuw in 
als duurzame oplossing voor klimaatuitdagingen. Het eerste voorbeeld is Bastion Maria, waar een 
bergbassin voor rioolwater in geïntegreerd is om bij hevige regenbuien tijdelijk water op te vangen. 
Het tweede voorbeeld is het Bolwerk Sint-Jan waar historische muren en een rondeeltoren met een 
tijdelijke waterkering beschermd worden tegen hoog water.  
 
2. Waardestelling na-oorlogse wijken 
IJsselstein heeft een erkende cultuurhistorische binnenstad. De laatste jaren zijn de wijken uit de 
wederopbouwperiode in ons land meer en meer in de belangstelling gekomen als te waarderen 
entiteiten in ons stedelijk landschap. Voor IJsselstein vallen hier de wijken Nieuwpoort, 
Kasteelkwartier en Oranjekwartier onder. Hiervoor heeft de HKIJ het initiatief genomen tot 
cultuurhistorische inventarisaties van Nieuwpoort (Bijdragen HKIJ nr. 165) en Kasteelkwartier 
(Bijdragen HKIJ nr. 168). De inventarisatie leert dat de pareltjes van de wederopbouw en Post ’65-
periode erfgoed overal te vinden zijn. Elke wijk in de gemeente heeft tijdgebonden karakteristieken 
en daarvoor kenmerkende bouwstijlen, plattegronden, wegenstructuur en openbaar groen. Dat 
maakt IJsselstein en elke wijk daarvan ook uniek. 
 
De Ontwerp-omgevingsvisie bevat plannen voor 600 – 800 woningen op diverse locaties binnen de 
bestaande stadswijken door herstructurering en een geringe verdichting van (delen van) het 
bestaand stedelijk gebied. Een effectief beleid voor de bescherming van het jong potentieel erfgoed 
ontbreekt in de Ontwerp-omgevingsvisie.  
 

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/actueel/bossche-vestingwerken-praktijkvoorbeeld-tijdens-klimaattop
http://hkij.asuscomm.com/publicatie.php?path=2019_165
https://hkij.nl/index.php/nl/nieuws/112-stadsmuur-en-kasteelkwartier
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De HKIJ staat een gemeentelijk beleid voor waarbij de erfgoedcomponenten van elke wijk gekoesterd 
worden, zichtbaar worden gemaakt en gehouden en waar nodig worden teruggebracht. Een mix aan 
functies maakt een wijk leefbaar en levendig. Werken gebeurt al in toenemende mate in de eigen 
woonomgeving, dat heeft de corona-pandemie ons opgeleverd. Een goede stedenbouwkundige 
opzet heeft erfgoedwaarde. Wij streven naar het voorzien in een diversiteit aan functies in nieuwe 
wijken en het tegengaan van het verdwijnen of terugbrengen daarvan in andere wijken.  
 
De vraag naar woningen en andere gebouwen vraagt om duurzame oplossingen. Elke wijk biedt 
kansen voor vernieuwing en verandering. Teveel wordt echter in sloop en nieuwbouw de oplossing 
gezocht, zonder een gedegen cultuurhistorische afweging te maken. Wij zien in het ombouwen van 
bestaande gebouwen naar een nieuwe functie een duurzamere oplossing.  
Zoals de intensieve actie die de HKIJ heeft gevoerd voor het behoud van het zendgebouw van de 
voormalige Wereldomroep in de nieuwbouwwijk Zenderpark (periode 1996-1998). Behoud van het 
‘Nozemagebouw’ stuitte op groot verzet van de gemeente. Na landelijke erkenning van de 
architectonische en cultuurhistorische waarden van het gebouw, is het – na een moeizaam proces – 
tot behoud gekomen. Nu betitelt als ‘het mooiste gebouw van Zenderpark’. Zo ook de HKIJ inzet op 
behoud van het gebouw van het toenmalige ziekenhuis Isselwaerde, welk in 2004 wegbestemd werd 
ten koste van nieuwbouw. Dit heeft geleid tot een nieuwe zienswijze op de cultuurhistorische 
waarden van het gebouw. Resultaat: het gebouw is in de oorspronkelijke staat teruggebracht en 
geïntegreerd in het nieuwbouwproject van de geriatrische instelling Isselwaerde. 
Daarmee wordt ook de wijkidentiteit en het potentieel erfgoed beschermd. Van ons mag wat eerder 
overgegaan worden naar gemeentelijk bescherming van jong potentieel erfgoed. 
 
3. Stedelijke ontwikkelingen, Kromme IJsselpark 
Het gebied buiten de bebouwde kom is het buitengebied van IJsselstein en wordt omringd door een 
denkbeeldige ‘rode contour’. In het verleden is door de (lokale) politiek de afspraak gemaakt dat 
buiten deze rode contouren geen woningbouw mag worden gepleegd. In het belang van het 
buitengebied werkt de HKIJ samen met lokale belangengroepen om te voorkomen dat bebouwing 
van het buitengebied in strijd kan komen met de cultuurhistorische waarden van het IJsselsteinse 
landelijke gebied. Zo is het belangrijk om te komen tot een cultuurhistorische waardenstelling van 
het landelijk gebied IJsselstein Zuid, die nu ontbreekt in de Ontwerp-omgevingsvisie. 
 
In de Ontwerp-omgevingsvisie is opgenomen een uitbreidingslocatie met 1.700 – 1.900 woningen in 
het landelijk gebied IJsselstein-zuid (Kromme IJsselpark). Volgens inschatting van het College van 
B&W biedt het zuidelijk deel van de gemeente de beste kansen als potentiële ontwikkellocatie. Het 
idee is om groen-stedelijke woonmilieus te ontwikkelen, die aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen en 
starters. Aan de noordzijde tegen de rand van de stad buiten de rode contouren, wordt een 
discussielocatie opgenomen (op de kaart) voor kleinschalige initiatieven passend binnen de 
beperkingen van het gebied. 
 
Het gebied IJsselstein-zuid maakt deel uit van de Lopikerwaard en het Groene Hart. In de Gouden 
Eeuw is een groot deel van het Groene Hart leeg gelepeld voor turfwinning, de brandstof in die 
dagen. Door kanalen en waterlopen kon de turf naar de steden vervoerd worden. Door die roofbouw 
op het landschap zitten we nu met de gebakken peren qua bodemdaling en CO2-uitstoot. De eeuwen 
daarna kenmerkte het gebied zich door stagnatie: industrie en diensten vestigden zich bij steden en 
havens. Als gevolg hiervan is het landschap grotendeels ongeschonden gebleven. De Lopikerwaard is 
nooit ontveend. Daardoor zijn de middeleeuwse strokenverkaveling en de nog veel oudere 
blokverkaveling, intact gebleven.  
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De HKIJ kan zich vinden in de opmerkingen van de provincie Utrecht over het gebied IJsselpark (zuid):  
“Het gebied IJsselpark is een gebied met veel cultuurhistorische waarden en kwaliteiten. Het is een 
hele oude blokverkaveling (ouder dan de naast gelegen strokenverkaveling) en hier speelt de 
geschiedenis van de afdamming van de Hollandse IJssel bij Klaphek. En er is de smalle Lekdijk en de 
relatie met de Lek en de uiterwaarden. ………maar het is van belang dat ze hier de bestaande 
structuur handhaven en respecteren en als uitgangspunt en inspiratiebron nemen voor de verdere 
ontwikkelingen. Het is de vraag of het voorgestelde zware programma haalbaar is in dit gebied. De 
driehoek van de Hogebiezendijk staat als dichtbebouwd gebied gepland (prioriteit wonen). Deze 
driehoek valt onder ons beleid van het Agrarisch cultuurlandschap. Van belang is dat daar de 
verkavelingsstructuur en het karakter van het gebied leidend is. Daarbij is dit gebied onderdeel van 
het Nozema-terrein. Dit is een beschermd rijksmonument (ligt net in de naastgelegen gemeente 
Lopik), waarbij ook rekening gehouden moet worden met de omgeving van het monument. In dit 
geval speelt hier de belangrijke geschiedenis van het zendstation wat zijn bestaan dankt aan de 
aanwezigheid van de zendmasten. …………. Verder staat hier een provinciale ontsluitingsweg in 
gepland in de plannen. Ook hiervoor geldt dat daarbij de cultuurhistorische waarden in het gebied 
(niet alleen het landschap met de verkaveling structuur, waterlopen, relatie met de Lek en de 
Hollandse IJssel, maar ook de daarin aanwezige monumenten en hun relatie met de omgeving) 
rekening gehouden moet worden. …….  Voor wat betreft het IJsselpark zouden we wellicht kunnen 
meegeven om de landschappelijke verkavelingsstructuur zoveel mogelijk te behouden en zo min 
mogelijk water vanuit cultuurhistorische (en waterkundig) oogpunt te dempen. ……..… om eventuele 
zwemplassen in te passen in de bestaande (cultuurhistorische) structuur van het gebied en in al 
bestaande laagtes die zijn achtergelaten door de rivieren. Ook voor het geplande groen kunnen 
bestaande cultuurhistorische landschapselementen het uitgangspunt vormen. Hierdoor blijft iets van 
het vroegere karakter van het gebied behouden voor de toekomst………...” .  
 
In de Ontwerp-omgevingsvisie wordt geen verband gelegd met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), 
dit is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de 
leefomgeving in Nederland. De Lopikerwaard is opgenomen in het NOVI-gebied het Groene Hart. 
Voor het Groene Hart wordt samengewerkt in een Bestuurlijk Platform dat is samengesteld uit: de 
ministeries van BZK en LNV, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de provincies Zuid-Holland, 
Utrecht en Noord-Holland, de waterschappen en het bestuurlijk platform Groene Hart.  
 
De HKIJ heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van de Groene Hart Biografie, waarbij input is 
opgehaald bij bewoners/bestuurders door bureau SteenhuisMeurs. De daaruit voorkomende 
actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart, een narratief voor het Groene Hart en 
ontwikkelrichtlijnen vanuit landschap en cultuurhistorie, komen begin september 2021 beschikbaar. 
Bekend is dat hierin het landelijk gebied ‘IJsselstein Kromme IJssel’ een eigen specifieke waardering 
zal krijgen. Die waardering kan een belangrijk element vormen bij de rijks- en provinciale 
omgevingsvisie daar waar het de status van het Groene Hart betreft.  
 
De afweging die het College van B&W in het Ontwerp-omgevingsvisie heeft gemaakt dat het Kromme 
IJsselpark de beste kans biedt als uitbreidingslocatie voor IJsselstein om de woningnood te lenigen, 
stuit op veel bezwaren. Het landschap van de Kromme IJssel is een hooggewaardeerd 
landschappelijk, cultuurhistorisch en natuurlijk waardevol gebied, dat in zijn totale samenhang van 
grote betekenis is voor het omringende stedelijk gebied, het groenblauwe recreatieve netwerk en 
het grote natuursysteem.  
Afgezien van de cultuurhistorische bezwaren zal het enorm duur zijn om hier woningbouw te 
realiseren in verband met de zwakke ondergrond van de bodem. Wij staan geheel achter de visie van 
de Vereniging voor Industrie en Handel IJsselstein (VIHIJ) die stelt dat alles in de conceptversie 
gebaseerd is op een ontwikkeling in de richting van Nieuwgein en Utrecht terwijl over de 
gemeentegrenzen richting de westzijde van IJsselstein (denk Lopik, Montfoort e.d.) niets is terug te 
vinden. VIHIJ stelt tevens dat de ontwikkeling van woningbouw in het gebied Kromme IJssel heilloos 
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is. Wij zijn het daar roerend mee eens. Wij geven u graag op dit onderdeel het volgende oer-
Nederlandse advies: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald! 
 
Wij vertrouwen erop dat onze opmerkingen en aanbevelingen behulpzaam zullen zijn bij de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie IJsselstein en de diverse verkiezingsprogramma’s. 
 
De HKIJ wil bij behandeling van de Ontwerp-omgevingsvisie in de commissievergadering 
gebruikmaken van het spreekrecht om haar zienswijze toe te lichten. 
 
Wij zien uw reactie dan ook met belangstelling tegemoet. 
 

 
 
 
 
 
 

T. Staats, secretaris     B. Rietveld, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. kopie politieke partijen gemeente IJsselstein 
 
Bijlage:  HKIJ-zienswijze ontwerp Omgevingsvisie; Landschap de Kromme IJssel, in woord en beeld.  
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Landschap van de Kromme IJssel

Deze zienswijze op de Ontwerp 
Omgevingsvisie van de Historische Kring 
IJsselstein voor de provincie Utrecht en 
gemeente IJsselstein neemt u mee in het 
landschap van de Kromme IJssel.

Bij deze zienswijze hoort een film. Deze kunt u 
bekijken door deze QR-code te scannen, of te 
gaan naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=jZ2xepx9YyQ
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Visie provincie Utrecht 2050 (Ontwerp Omgevingsvisie)Ligging Kromme IJsselgebied

Visie provincie Utrecht 2050 (Ontwerp Omgevingsvisie)

IJsselsteinIJsselstein

NieuwegeinNieuwegein

VianenVianenLek

Aanleiding

Het landschap van de Kromme IJssel bevindt zich ten zuiden van IJsselstein, ten noorden van de Lek en ten westen van Nieuwegein. In 
de Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Utrecht is het landschap van de Kromme IJssel aangeduid als onderdeel van ‘te versterken grote 
natuursystemen, ontwikkeling groen-blauwe recreatieve structuur en versterking van de verbinding stad en land’.



4
Landschap van de Kromme IJssel | Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie | Historische Kring IJsselstein

Luchtfoto 1940

Luchtfoto huidige situatie

Het landschap is ontstaan onder invloed van 
de Kromme IJssel en kent een bijzondere 
verkaveling. Op de luchtfoto uit 1940 is de 
vroegmiddeleeuwse blokverkaveling langs de 
Kromme IJssel in volle omvang te zien. 

Ondanks de enorme naoorlogse 
verstedelijking en de toename van mobiliteit 
en modernisering in de landbouw, is deze 
unieke verkaveling nog steeds zichtbaar 
in een samenhangend landschap, dat uit 
verschillende landschapstypen bestaat. Nu als 
de groene mal van IJsselstein,  Nieuwegein 
en Vianen, in het Groene Hart.

Landschapsopbouw rivierengebied

Deze unieke verkaveling is ontstaan door 
de mens, als gevolg van het bestaande 
landschap. Een landschap heeft eeuwenlang 
nodig gehad om zich te vormen. Het water 
schiep samen met de bodem voorwaarden 
en mogelijkheden voor het gebruik door de 
mens. Afhankelijk van die mogelijkheden 
ontstonden verschillende landschapstypen.

Landschap van de Kromme IJssel
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Ontginningen omstreeks 1000-1600

Ontstaan van het rivierengebied tot 1000

IJsselstein

IJsselstein

Nieuwegein

Lek

Lek

Kromme IJssel

Kromme IJssel Nieuwegein

Vianen

Vianen

Deze landschapstypen zijn ontstaan 
onder invloed van de rivieren. De rivieren 
meanderden vrijelijk door dit gebied. Door 
afzetting van die rivieren ontstonden hogere 
gronden (stroomrug, in geel) die geschikt 
waren voor bewoning en akkerbouw. De lage 
gronden (kom) werden beweid.

Om overstromingen tegen te gaan werden 
dijken aangelegd en werd het gebied 
ontgonnen en in bezit genomen. De Loyer 
toren staat als overblijfsel van kasteel  
IJsselstein centraal in het historische centrum 
van IJsselstein.

Opbouw van het landschap
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Oriëntatiepunten in het landschap

In de loop van 50 jaar heeft het stedelijk 
gebied van IJsselstein en Nieuwegein met 
bijbehorende infrastructuur dit landschap 
zowel fysiek als overdrachtelijk omarmd. 

Het stedelijk gebied omarmt het landschap

Het stedelijk gebied omarmt

Vanuit het landschap zijn de verschillende 
stedelijke oriëntatiepunten goed te zien, zoals 
de kerktorens, de molen en de watertoren. 
De Gerbrandytoren, of beter bekend als de 
zendmast, is niet alleen plaatselijk, maar vanuit 
de verre omtrek als oriëntatiepunt zichtbaar.
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Recreatieve routes van stad naar land

Rivier

Recreatieve routes in het landschap

Stroomrug Kom

Vanuit de stad loopt een netwerk van 
aantrekkelijke en veelgebruikte recreatieve 
routes naar en door de verschillende 
landschapstypen:

Het landschap van de rivier met zijn 
grote dynamiek en natuurwaarden.

De stroomrug met een afwisselend 
landschap met cultuurhistorische, 
natuurlijke en recreatieve waarden.

En de laag gelegen open kommen 
van het Groene Hart.

Recreatie
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Wij nemen u mee in het landschap van de Kromme IJssel. Vanuit de oude stad IJsselstein via het Jaagpad langs de Hollandse IJssel kom 
je in Nieuwegein bij de aansluiting met de Kromme IJssel uit.

In dit gebied ligt het IJsselbos waar wordt gefietst en gewandeld, om vervolgens onder de Rijksweg A2 door in het landschap van de 
Kromme IJssel verder te gaan.

De dijk (Hoogland) leidt langs de boomgaarden die in het voorjaar hun rijke bloesem tonen, waar tijdens de herfst het loof oranje kleurt 
en je in het najaar het geoogste fruit kunt kopen

Rondleiding door het gebied
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Beslotenheid en uitzicht over de oude kavels wisselen elkaar af. Naast mooie natuurlijke oevers en beplantingen vind je er schilderachti-
ge taferelen en cultuurhistorisch waardevolle boerderijen.

In de richting van de dijk passeer je de Looijebrug waar de Kromme IJssel overgaat in de Enge IJssel.

Wanneer je boven aan de dijk komt wacht je een prachtig uitzicht over de rivier en de uiterwaarden met de vele vogels.

Rondleiding door het gebied
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Dit is de plek waar de Kromme IJssel in 1285 is afgedamd en de Lek tot zijn huidige stroombed werd gedwongen. Je kunt hier verder 
gaan naar Nieuwegein of terug naar IJsselstein

Vanaf de dijk leidt dit pad via het open landschap naar  de splitsing waar je kunt kiezen voor de lange afstand door Lopikerkapel met 
uitzicht op het omliggende landschap of richting IJsselstein. 

Door het open komgebied vervolgens onder de N210 terug naar het centrum. U heeft nu een indruk kunnen krijgen van de kwaliteiten 
van het Kromme IJsselgebied.

Rondleiding door het gebied
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Het landschap van de Kromme IJssel is een 
hooggewaardeerd landschappelijk, cultuurhistorisch en 
natuurlijk waardevol gebied, dat in zijn totale samenhang 
van grote betekenis is voor het omringende stedelijk 
gebied, het groenblauwe recreatieve netwerk en het grote 
natuursysteem.

Samengevat



Colofon

www.hki j .nl www.t lulandschapsarchitecten.nl

Deze pro forma zienswijze Ontwerp 
Omgevingsvisie provincie Utrecht van 
de Historische Kring IJsselstein neemt 
u mee in het gebied van de Kromme 
IJssel ter hoogte van IJsselstein en 
Nieuwegein

Landschap van de Kromme IJssel
Zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie 
provincie Utrecht
gemeente IJsselstein

Bij deze zienswijze hoort een film. Deze kunt u bekijken door deze QR-code te scannen, of te 
gaan naar: https://www.youtube.com/watch?v=jZ2xepx9YyQ

st icht ing Historische Kring IJsselstein  
november 2020


