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In 2007 legden enkele bewoners van de kern Kerk-Avezaath de kiem voor een dorpsbelangenorganisatie. Na een gedegen voorbereiding richtten zij op 28 april 
2007 de ‘Bewonersvereniging Kerk-Avezaath’ officieel op.

Het doel van de vereniging is: het doen bevorderen en/of doen beschermen van de (im)materiële belangen van de bewoners van Kerk-Avezaath.

En daar sta je dan als nieuwbakken bestuur. Je bent enthousiast en gemotiveerd, maar tevens behoorlijk onervaren. Wat is van belang voor ons dorp? 
Wat vinden bewoners belangrijk? Hoe kijkt de gemeente Buren tegen ons aan? En wat ligt er al vast in plannen en besluiten?

We besloten een uitgebreide dorpsenquête te houden. De uitslag bevatte allerlei aanknopingspunten waarmee we direct aan de slag konden. Duidelijk bleek dat 
het gerechtvaardigd was een dorpsplan te maken. Na gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Buren, Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKKG), 
het bestuderen van andere dorpsplannen, het bezoeken van bijeenkomsten en natuurlijk de input van inwoners, verenigingen en stichtingen uit ons dorp achten we 
onszelf voldoende geïnformeerd om vast te kunnen stellen wat we de komende jaren in Kerk-Avezaath willen bereiken. De uitkomst hiervan hebben we, gesteund 
door enthousiaste vrijwilligers uit ons dorp, in een werkplan beschreven. Onze gedachte was dat wijzelf, onze leden en onze gesprekspartners hiermee te 
allen tijde kunnen nalezen waarvoor wij staan en waarop wij aanspreekbaar zijn. Bedenk dat het dorpsplan een dynamisch beleidsstuk is en als leidraad 
voor de toekomst is bedoeld.
Evenals het werkplan zal ook de definitieve versie van het dorpsplan op onze site te zien zijn: www.bewonersverenigingkerkavezaath.nl. 

Het dorpsplan dat voor u ligt is ontstaan uit het werkplan. Deze fraai vormgegeven uitgave, voorzien van afbeeldingen, hebben we kunnen realiseren dankzij 
een financiële steun van de Rabobank West Betuwe en de gemeente Buren. 

De doelen en ambities van de bewonersvereniging  zijn verwoord in hoofdstuk 3.
Om een goed beeld te vormen over het dorp wijzen we u op Bijlage 1, “Geschiedenis van Kerk-Avezaath”

We zijn als Bewonersvereniging Kerk-Avezaath een traject ingeslagen om ons dorp beter op de kaart te zetten en de belangen van ons dorp en zijn inwoners 
deskundig te behartigen. Als achtkoppig bestuur kunnen we dat niet alleen. De steun van inwoners, vrijwilligers, verenigingen, gemeente, politici en de vele 
andere partijen op pagina vijf van dit plan, is onontbeerlijk. Tijdens onze ledenvergadering en in gesprekken met de overige verenigingen in ons dorp hebben 
we gemerkt dat er veel enthousiasme en draagvlak voor het dorpsplan is. Een prima basis om samen voor ons dorp belangrijke doelen te realiseren.

Wij staan altijd open voor uw respons en wensen u veel leesplezier met het dorpsplan!

Jacob Dijk
voorzitter bewonersvereniging Kerk-Avezaath

1 voorwoord
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Als bewonersvereniging streven we ernaar de materiële en/of de immateriële 
belangen van de bewoners van ons dorp zo goed mogelijk te behartigen.

Dit willen wij  bereiken door een kwalitatief goede interne organisatie op te zetten, 
door goed te luisteren naar en samen te werken met inwoners van Kerk-Avezaath, 
lokale verenigingen en bedrijven, en door goed samenspel met overheidsinstanties 
waarbij vooral de gemeente Buren een belangrijke partner is.

Op basis van de enquête-uitslag in 2007 hebben we speerpunten vastgesteld. 
Ze vormen de rode draad in het dorpsplan.

2.1 speerpunten

1. bevorderen van de leefbaarheid en de betrokkenheid binnen ons dorp, 
 onder meer door het 
-  creëren van een dorpshart; 
-  versterken van de functie van ons dorpshuis tot een zogenaamd Kulturhus, een  
 plaats waar de inwoners elkaar en de nodige faciliteiten weten te vinden; 
 behouden van sportverenigingen en de basisschool;
- verder uitbreiden van jaarlijkse dorpsevenementen. 
2. realiseren van meer woningen, vooral voor mensen die sociaal gebonden zijn  
 aan Kerk-Avezaath. In het bijzonder willen wij bouwen voor starters, jongeren,  
 kleine zelfstandigen en ouderen.
3. beperken van de risico’s voor de volksgezondheid, vooral die als gevolg van  
 het steeds drukker worden van de A15, de provinciale weg en de Betuweroute  
 èn van de wateroverlast in delen van ons dorp.
4. behouden en versterken van het eigen karakter van ons dorp door blijvende  
 aandacht voor monumenten, dorpsgezichten en zoveel mogelijk handhaving   
 van de landelijkheid, maar ook door passende nieuwbouw, beter onderhoud van  
 de groenvoorzieningen en aandacht voor netheid in ons dorp.

De horizon voor de speerpunten is circa vijf tot tien jaar. We realiseren ze met 
behulp van jaaractieplannen, te beginnen in 2010. De uitvoering ervan is in handen 
van de  verantwoordelijke bestuursleden die ‘hun’ actiepunten samen met (deels 
nog aan te trekken) vrijwilligers zullen oppakken. 

Het bestuur van de bewonersvereniging bestaat uit acht personen. Zij vervullen de 
volgende rollen: voorzitter, vice- voorzitter, secretaris, tweede secretaris, penning-
meester, pr- en communicatiedeskundige en twee algemene bestuursleden.

Om als vereniging goed te functioneren, is een zo groot mogelijk draagvlak 
wenselijk. 

Wij willen het aantal vrijwilligers dat binnen de bewonersvereniging actief is, 
vergroten. We selecteren vrijwilligers op deskundigheid en beschikbare tijd voor 
specifieke activiteiten en verkennen tevens hun bereidheid in commissies plaats te 
nemen.

Verder denken we baat te hebben bij de vorming van een klankbordgroep, bestaand 
uit drie beleidsmatig sterke personen. 

Het bestuur wil twee keer per jaar met de klankbordgroep het gevoerde beleid 
evalueren en het te voeren beleid bespreken. 

De organisatie van activiteiten zien we als volgt. We richten commissies in die elk 
bestaan uit een bestuurslid, die de taak van voorzitter op zich neemt, en minimaal 
drie andere leden. Bij zeven commissies betekent dit dat naast de voorzitters (de 
verantwoordelijke bestuursleden) er behoefte is aan een groot aantal vrijwilligers.

2 inleiding
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We streven ernaar regelmatig contact te onderhouden met de volgende partijen:
- bewoners Kerk-Avezaath;
- verenigingen Kerk-Avezaath;
- bedrijven Kerk-Avezaath;
- gemeente Buren; 
- Wmo-loket gemeente Buren;
- lokale politieke partijen;
- regionale Kamer van Koophandel;
- Welzijn Buren (vroeger SWOB);
- provincie Gelderland;
- andere bewonersverenigingen uit de gemeente Buren;
- hulpdiensten (politie, brandweer, GGD);
- koepelorganisatie kleine kernen (VKKG);
- bestuur stichting dorpshuis;
- bestuur stichting oude Gelderse kerken;
- basis Buren;
- Mozaïek Tiel;
- protestantse gemeente Kerk- en Kapel Avezaath;
- woningcorporaties SWB en SVT;
- kinderopvang Rivierenland (’t Vogeltje).
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speerpunt 1
bevorderen van de leefbaarheid en de betrokkenheid binnen ons dorp

Kerk Avezaath heeft geen speciale kern; een gemis. Een oud plan van de gemeente 
voorzag in een zodanige inrichting van het plantsoen tegenover het Koetshuis of een 
andere open plaats in het dorp zodat er ruimte zou ontstaan voor ontmoeting en het 
organiseren van activiteiten.
Wij proberen dit plan weer in ere te herstellen. 

In veel Gelderse kernen verschijnen multifunctionele gebouwen; Kulturhusen ge-
naamd. Een Kulturhus is een gebouw dat uiteenlopende functies huisvest voor dorps- 
of stadbewoners. Er zijn meestal ruimtes aanwezig voor ontmoeting en 
ontspanning voor jong en oud (kinderopvang, peuterspeelzaal, bejaardengymnastiek, 
yogalessen). 
Onderzocht dient te worden of een nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw, een 
zogenaamd Kulturhus in onze dorpskern, op termijn tot de mogelijkheden behoort. In 
het kader van de nieuwe wet Wro gaan we met de gemeente overleggen over mogelijke 
locaties.

62% van onze inwoners neemt deel aan activiteiten of is lid van een vereniging in het 
dorp. Met name voetbalvereniging “Teisterbanders”, gymnastiekvereniging “AGA” en 
tennisvereniging “Kellendonck” zijn populair. 
Bestaande, levensvatbare verenigingen dienen  hun zelfstandigheid niet te 
verliezen.

Binnen ons dorp en in de naaste omgeving zijn er voldoende mogelijkheden voor 
recreatie. 
Het is gewenst dat de gemeente makkelijk(er) meewerkt aan het faciliteren van 
eenvoudige kleinschalige voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatie, zoals 
‘bed and breakfast’ .

In Kerk-Avezaath is een speeltuin voor de jeugd. Wanneer de nieuwbouwplannen voor 
Lutterveld III doorgang zullen vinden, zal deze speeltuin verdwijnen. 
Het is noodzakelijk  speelvoorzieningen voor de jongere jeugd te behouden. 

Jongeren van dertien tot achttien jaar missen een eigen plek in het dorp, blijkt uit 
onze enquête. Er wordt door verveling en rondhangen veel vernield en vervuild, 
met name in de speeltuin. 
Het structureel jongerenoverleg over een eigen plek voor hen in ons dorp zal 
worden voortgezet.

De meerderheid van de bewoners vindt de mogelijkheden van het openbaar vervoer
in ons dorp onvoldoende. Inmiddels weten we ook dat er in de toekomst vooralsnog 
geen positieve verandering te verwachten valt. 
Wij gaan overleggen met de gemeente - mede met het oog op de vergrijzing -  
over het verbeteren van  de openbare vervoersmogelijkheden .

We vinden het belangrijk om inbreng te leveren op de Wmo-beleidsterreinen en 
proberen daadwerkelijk invulling te geven aan de geest van de wet; meedoen aan
een actieve en betrokken leefgemeenschap.

Het bestuur van de bewonersvereniging wil  in 2010:
- uitzoeken waar er voor ons dorp kansen liggen
- bewoners informeren over de mogelijkheden van de Wmo
- initiatieven ondersteunen/zelf initiatief nemen in het kader van de Wmo. Bijvoor- 
 beeld het opzetten van het trapveldje (een tijdelijk trapveldje is reeds gerealiseerd).
- uitwerken van de plusplaats-gedachte in Kerk-Avezaath
- toetreden tot de participatieraad welzijn en leefbaarheid.

speerpunt 2
realiseren van meer woningen

Wij vragen ons af of de gebruikelijke verdeling:een derde goedkopere woningen,
een derde middenklasse woningen en een derde duurdere woningen, nog steeds 
valide is. De meest gangbare prognose is immers dat de bevolking in Nederland 
vergrijst en dat het inwoneraantal gaat krimpen.
Wij streven er naar te participeren in de behoefteninventarisatie van de gemeente 
onder de bevolking, zodat we in goed overleg tot een standpunt over de verdeling 
tussen goedkopere en duurdere woningen kunnen komen.

3 gewenste situatie KerK-avezaath: doelen & ambities
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In de eerste plaats kijken we naar inbreiding op plaatsen waar bestaande bebouwing 
vrijkomt en vervanging mogelijk is, zodat er geen groen hoeft te verdwijnen. 
Daarnaast is een beperkte uitbreiding vanuit de kern richting Woerd wenselijk, 
op grote afstand van de provinciale weg in verband met het dorpsgezicht en om 
(toekomstige) hinder van geluid en fijnstof zoveel mogelijk te voorkomen. 
We zullen kritisch bezien hoe we de geluidshinder van de provinciale weg kunnen 
beperken. En we besteden aandacht aan de bouwwijze in buurtschappen zoals  
Woerd, de Twee Sluizen en Laageinde.

speerpunt 3
beperken van de risico’s voor de volksgezondheid

De autonome verkeerstoename op de A15, de provinciale weg en de Betuweroute 
zorgt voor onrust bij veel bewoners. De relatief gezien nog sterkere toename van 
het aantal vrachtwagens is een bijkomende zorg. Het vrachtverkeer zorgt voor extra 
geluidsoverlast en fijnstof in de lucht, en veroorzaakt daardoor forse gezondheids-
risico’s. 
Wij gaan verdere uitbreiding van het aantal meters asfalt kritisch bezien en zullen 
daartoe intensief overleggen met alle betrokken partijen (gemeente, provincie, 
Kamer van Koophandel etc.). 

In 2006 is aan de A15 een overschrijding van het gehalte stikstofdioxide (NO2) 
geconstateerd. De gemeente was hierdoor in 2007 verplicht de luchtkwaliteit 
opnieuw te meten.
Wij zullen de gemeente verzoeken deze gegevens snel te verstrekken. 

In 2010 worden de resultaten van de beplantingsproeven door Rijkswaterstaat 
bekend. 
Rijkswaterstaat is zijn toezegging om hetzelfde aantal bomen terug te planten dat 
werd geveld voor de aanleg van de Betuweroute, tot op heden niet nagekomen. 
Wij gaan hierover nogmaals met de gemeente in overleg.

De geluidsmetingen voldoen nu nog aan de Europese normen, maar met de 
toename van auto- en treinverkeer zijn deze normen in de toekomst niet meer 
gewaarborgd.

Bovendien is de kans aanwezig dat de A15 in de toekomst wordt verbreed.
Wij zullen alle activiteiten rond de A15, Betuweroute en de provinciale weg samen 
met de gemeente op de voet blijven volgen.

Over de Betuweroute worden allerhande brandbare stoffen (lpg, brandstoffen, 
chloor) vervoerd met alle mogelijke risico’s van dien. Onze veiligheid wordt zoveel 
mogelijk gewaarborgd door een goede samenwerking tussen de hulpdiensten 
(brandweer, politie) en ProRail.
Wij willen samen met de gemeente (brandweer) inwoners regelmatig informeren 
over hun veiligheid. We denken aan informatieavonden, schriftelijke informatie en 
de website. Als eerste stap willen we een gezamenlijke informatieavond verzorgen 
over de gang van zaken bij een calamiteit, zoals een treinramp, of een ernstig 
ongeluk op de A15. 

De wettelijke aanrijtijden van de hulpdiensten worden in praktijk niet gehaald. In 
verband met de nabijheid van de Betuweroute en de A15 is dit niet aanvaardbaar.
Dit probleem dient  spoedig te worden opgelost.

Verbeterpunten verkeersveiligheid in Kerk-Avezaath
- voorgeschreven maximum snelheden op wegen die daar niet op zijn aangepast.  
 Een weg waar men dertig km/uur mag rijden, heeft een ander profiel dan een  
 weg waar vijftig km/uur of sneller is toegestaan; 
- halverwege dezelfde weg de maximum snelheid verhogen. Dit is onveilig.   
 Bijvoorbeeld de weg vanaf de provinciale weg via Woerd naar het dorp kent   
 de volgende snelheidslimieten: 80 km - 60 km - 30 km - 60 km - 30 km;
- te hard rijden in het dorp. Bijvoorbeeld op de Daver vanaf de rotonde tot 
 voorbij de kerk (zone 30 km/uur);
- onoverzichtelijke kruispunten. Bijvoorbeeld de kruising Achterstraat/Daver en  
 Dorpsstraat/Daver;
- verkeersdrempels. Deze zijn onwenselijk in verband met oude woningen. 
 Er is  – in overleg met de bewoners - onderzoek nodig naar goede plaatsen voor  
 wegversmallingen; 
- sluipverkeer. Dit dient zoveel mogelijk te worden voorkomen; 
- straatverlichting. Deze moet worden geëvalueerd en zonodig verbeterd;
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- carpoolplaats. Uit verkeersveiligheidsoverwegingen is de aanleg van een car  
 poolplaats bij de rotonde noodzakelijk.
Deze punten zullen wij tijdens onze contacten met de gemeente, wegbeheerders, 
provincie en handhavers (politie) voortdurend aan de orde stellen.

In de hele gemeente is een categorisering van de wegen doorgevoerd en in gemeen-
telijk beleid vastgelegd. Wetgeving voor bebouwde kommen geeft aan waar welke 
snelheden kunnen worden ingesteld.
Dit beleid dient kritisch tegen het licht gehouden te worden.

In een deel van ons dorp is sprake van wateroverlast met daaruit voortvloeiende 
gezondheidsproblemen, extra onderhoud en kosten voor inwoners. 
Wij gaan samen met de gemeente en het waterschap bezien hoe foutieve besluiten 
uit het verleden kunnen worden gecorrigeerd (bijlage zeven).

De werkgroep “Wateroverlast” heeft alle feiten rond de wateroverlast opnieuw in 
kaart gebracht. 
We gaan met de nieuwe bevindingen betreffende de wateroverlast overleggen  met 
de gemeente over een andere aanpak.  

In het Waterplan Buren 2008-2017 staat dat de problemen vóór 2025 opgelost 
moeten zijn. In dit Waterplan, dat recentelijk is aangenomen, wordt voor Kerk-
Avezaath tot 2015 slechts € 10.000 begroot en alleen voor onderzoek. Dit is 
natuurlijk onvoldoende om dit probleem op te lossen. Dit probleem heeft wat ons 
betreft een veel hogere prioriteit en dient eerder in de meerjarenbegroting te worden 
opgenomen; zeker in combinatie met de nieuwbouwplannen (bijlage zeven).
We blijven hierop aandringen bij de gemeente.

speerpunt 4
behouden en versterken van het eigen karakter van ons dorp

Ons dorp moet creatieve oplossingen voor intensiever ruimtegebruik ontwikkelen. 
Het streven is aan te dringen op uitsluitend lichte groei, voldoende om het voorzie-
ningenniveau op peil te houden. Behoud en verbetering van de kwaliteit van de 

leefomgeving zijn wat ons betreft ook zeer belangrijk. Verder hechten wij aan de 
principes van duurzaam bouwen en duurzame veiligheid (bijlage vijf en zes).

De ‘stemmen’ voor een openbaar kunstwerk, dat de identiteit van ons dorp 
symboliseert, worden steeds luider. 
Wij zetten ons in voor een openbaar kunstwerk in Kerk-Avezaath. Het is daarbij 
belangrijk dat het kunstwerk een relatie met de identiteit van ons dorp heeft en dat 
bewoners invloed op de keuze van het kunstwerk en de locatie hebben. 

Naast deze prioriteiten zullen we ook aandacht besteden aan de volgende 
onderwerpen: 
- consequenties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor 
 inwoners van Kerk-Avezaath
- verkeersrisico’s (huidig en toekomstig, bij nieuwbouw)
- groenvoorzieningen (mede vanuit het oogpunt van geluid en fijnstof)
- contact onderhouden met lokale verenigingen, bedrijven en maatschappelijke  
 partners 
- overlast van huisdieren (hondenpoep)
Onze wens is  intensief te overleggen met de gemeente, ondermeer over boven-
staande onderwerpen, om haar te ondersteunen in haar verantwoordelijkheid voor 
het welzijn en de gezondheid van de inwoners van Kerk-Avezaath.





4.1 kerk-avezaath globaal in cijfers

Kerk-Avezaath beslaat circa 5% van de totale oppervlakte van de gemeente Buren. 
Qua inwonertal (1.590) ligt het percentage op circa 6,2%. De woningvoorraad 
bestaat voor 81% uit koopwoningen. In de gemeente Buren ligt dit percentage op 
77%. Het aantal werkenden bedraagt – evenals in de gemeente Buren – 72%. Dat is 
3% meer dan het landelijk gemiddelde. De koopkracht van de inwoners van Kerk-
Avezaath ligt gemiddeld hoger dan die van de gehele gemeente Buren.

      Kerk-Avezaath  Buren            Nederland
Eenpersoonshuishoudens     23%   21%           35%
Huishoudens zonder kinderen    37%   35%           30%
Huishoudens met kinderen     41%   43%           35%

      totaal  man    vrouw    leeftijdsklasse
          0         15   25      45  65
          14       24   44      64  65+

Kerk-Avezaath         1190      580      610     19%    9%  26%   32%  14%
Woerd                    140        70        70     13%   12%  22%   34%  19%
Verspreide huizen Kerk A.        60      30        30     24%     5%  25%   36% 10%
Verspreide huizen Kapel A.    210    100      110     21%   12%  26%   31%  10%
Totaal                  1600    780      820     19%   10%  25%   32%  14%

Gebaseerd op het CBS-rapport “Gemeente (Buren) op maat 2006” 

4.2 sterke punten 

Positieve en aantrekkelijke punten van Kerk-Avezaath
- centrale ligging in Nederland;
- landelijke omgeving met monumentale panden;
- dicht bij Tiel met een goed regionaal voorzieningenniveau;
- aantrekkingskracht op 30-plussers, die hier zijn opgegroeid en graag 
 willen terugkeren.

Voorzieningen in het dorp die men sterk vindt
- peuterspeelzaal;
- volwaardige basisschool;
- een relatief sterk verenigingsleven;
- dorpshuis.

4.3 aandachtspunten 

- lawaai A15, Betuweroute en provinciale weg Tiel – Buren;
- fijnstof A15 en provinciale weg Tiel – Buren;
- wateroverlast in een deel van het dorp;
- beperkte werkgelegenheid in het dorp in relatie tot aantal werkenden;
- vergroting van onderlinge betrokkenheid binnen het dorp (Kulturhus);
- ontbreken van een winkelvoorziening;
- bereikbaarheid met openbaar vervoer;
- jongerenvoorzieningen (wel sportverenigingen, geen ontmoetingsplaatsen);
- afwijkende bevolkingsamenstelling in relatie tot de Nederlandse samenleving.

4 huidige situatie KerK-avezaath
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5.1  ruimtelijke visie

Kerk-Avezaath is met de Dorpsstraat en de Daver en de Lutterveldse Straat daar 
dwars op, vanaf de kerk eerst in noordelijke richting gegroeid. In de jaren zestig 
van de vorige eeuw werd er uitgebreid naar het oosten en daarna naar het westen. 
Op enige afstand van het dorp liggen Woerd en de Woerdsestraat. Daar vinden 
we een karakteristieke lintbebouwing van kleine boerderijen en arbeidershui-
zen. Het dorp is dus opgebouwd rond de Dorpsstraat, Daver en Achterstraat en 
Lutterveldsestraat met daarnaast het apart gelegen buurtschap van Woerd en 
Woerdsestraat en het deel van Kapel-Avezaath dat onder de gemeente Buren valt, 
te weten de Twee Sluizen, Roodakker en Laageinde.
Kerk Avezaath heeft geen speciale kern; een gemis. Een oud plan van de gemeente 
voorzag in een zodanige inrichting van het plantsoen tegenover het Koetshuis of 
een andere open plaats in het dorp zodat er ruimte zou ontstaan voor ontmoeting 
en het organiseren van activiteiten.

Wij gaan proberen dit plan weer in ere te herstellen. 

We onderschrijven de punten uit hoofdstuk vier van de “Structuurvisie Buren in 
bloei” uit 2003 (pagina 15 t/m 26). U vindt het integraal in bijlage drie. In deze 
visie spreekt ons vooral aan dat Kerk-Avezaath, als middelgrote kern, nog in sterke 
mate een landelijk en dorps karakter heeft en behoudt. De talrijke ruimtelijke 
relaties met het buitengebied en het ruim opgezette, groene karakter met plaatselijk 
nog open land met boomgaarden, weitjes en moestuinen, staven dit. Ons dorp moet 
daarom creatieve oplossingen voor intensiever ruimtegebruik ontwikkelen. 

Het streven is aan te dringen naar uitsluitend lichte groei, voldoende om het voor-
zieningenniveau op peil te houden. Behoud en verbetering van de kwaliteit van de 
leefomgeving zijn wat ons betreft ook zeer belangrijk. Verder hechten wij aan de 
principes van duurzaam bouwen en duurzame veiligheid (bijlage vijf en zes).

5.2 WoningbouW

5.2.1. Woningbehoefte (bijlage vier)
Er moet in ons dorp voldoende woongelegenheid zijn voor mensen die er econo-

misch of sociaal mee verbonden zijn. Daarbij denken we in de eerste plaats aan 
starters en ouderen. In de (nabije) toekomst verwachten we verder meer vraag 
naar woningen met kantoorruimte aan huis, voor kleine zelfstandige ondernemers 
(ZZP’ers).

Wij vragen ons af of de gebruikelijke verdeling:een derde goedkopere woningen, 
een derde middenklasse woningen en een derde duurdere woningen, nog steeds 
valide is. De meest gangbare prognose is immers dat de bevolking in Nederland 
vergrijst en dat het inwoneraantal gaat krimpen.

Wij streven er naar te participeren in de behoeftenbehoefteninventarisatie van de 
gemeente onder de bevolking, zodat we in goed overleg tot een standpunt over de 
verdeling tussen goedkopere en duurdere woningen kunnen komen.

5.2.2 locaties 
In de eerste plaats kijken we naar inbreiding op plaatsen waar bestaande bebouwing 
vrijkomt en vervanging mogelijk is, zodat er geen groen hoeft te verdwijnen. Daar-
naast is een beperkte uitbreiding vanuit de kern richting Woerd wenselijk, op grote 
afstand van de provinciale weg in verband met het dorpsgezicht en om (toekom-
stige) hinder van geluid en fijnstof zoveel mogelijk te voorkomen. 

Wij zullen kritisch bezien hoe we de geluidshinder van de provinciale weg kunnen 
beperken. En we zullen aandacht besteden aan de bouwwijze in buurtschappen 
zoals de Woerd, de Twee Sluizen en Laageinde.

5.2.3 plannen 
In het huidige bestemmingsplan zijn vier plannen voor woningbouw. Twee plannen 
voor inbreiding en twee plannen voor uitbreiding. Deze plannen zijn toegelicht op 
het najaarsoverleg met de gemeente op 28 november 2007.

Inbreiding 1: schuur ex Boudewijn
Er ligt een plan om in een gerenoveerde schuur, of in een in dezelfde stijl herbouw-
de schuur twaalf woningen te maken. Erachter (aan de Achterstraat) is plaats voor
twee woningen. De geplande woningen in de schuur zijn geschikt voor starters 
en/of woningen voor ouderen.

5 ruimtelijKe ordening, uitbreiding en inbreiding
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Inbreiding 2: vroegere Troefmarkt en terrein Gerritse
Er ligt een planning voor de bouw van drie woningen en een toegangsweg naar de bebouwing van Gerritse. 
Op het terrein van Gerritse zelf komen twaalf woningen (laagbouw). Dit lijkt ons te veel van het goede, gezien 
de huidige maatstaf voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Hierdoor blijven te kleine kavels over, waardoor 
het dorpsgezicht en het landelijk karakter verloren gaan.
Uitbreiding 1: Lutterveld 3
Hier kunnen vijftig tot tachtig woningen worden gebouwd. Er zal een mix van starterswoningen, duurdere 
woningen, woningen met kantoorruimte voor ZZP’ers en seniorenwoningen moeten komen.
Uitbreiding 2: Teisterbant
Hier is plaats voor tien woningen op ruime kavels.
Voor dit plan zijn twee aanpassingen noodzakelijk. De Achterstraat moet worden doorgetrokken naar de 
Dorpsstraat. En er moet een aansluiting komen op de Dorpsstraat bij het voetbalveld c.q. het Noordereind. 
Dit laatste mag wat ons betreft niet ten koste gaan van de karakteristieke driesprong

Totaal betekent het dat er door deze plannen in de komende jaren een uitbreiding plaatsvindt van minimaal
89 woningen.

5.3  duurzaam bouWen

Vandaag de dag voelen veel overheden en burgers zich verantwoordelijk voor het milieu en stellen milieu-
vriendelijke oplossingen voor. Er is een aantal redenen om duurzaam bouwen in Kerk-Avezaath te overwegen: 
- groeiend aantal milieubewuste mensen in de omgeving;
- voorbeeldfunctie voor de gemeente Buren;
- compensatie van de fijnstofproblematiek A15/provinciale weg;
- integratie van de wateroverlastproblematiek;
- beschikbaarheid van een mooie locatie;
- garantie voor aantrekkelijk wonen in toekomst.

Gewenst is uitbreidingen/inbreidingen te realiseren volgens de principes van “duurzaam bouwen” Wij zullen 
de gemeente hierover informeren en nader overleg plegen (bijlage vijf). 

We verstaan onder “duurzaam bouwen” mens- en milieuvriendelijk bouwen van woningen. Er wordt dan onder 
andere rekening gehouden met materiaalgebruik, energieverbruik, binnenmilieu en flexibiliteit. Voor bewoners 
levert duurzaam bouwen comfort, gemak, veiligheid, gezondheid en kostenbesparing op. Bovenal is het minder 
belastend voor het milieu. Voorbeeld van duurzaam wonen is de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg.



6.1 leefbaarheid en Wonen

Onze enquête van 2007 wees uit dat de overgrote meerderheid van de bewoners van 
Kerk-Avezaath met plezier in het dorp woont. Men is over het algemeen trots op 
het landelijke karakter van het dorp. Er is veel ruimte en groen in de directe woon-
omgeving; een belangrijke reden om in Kerk-Avezaath te gaan wonen. Daarnaast 
waardeert men de beeldbepalende elementen, zoals bijvoorbeeld de kerk.

Geluidsoverlast van de A15, de provinciale weg en de Betuweroute zijn daaren-
tegen grote zorgpunten van veel bewoners. Ook hondenpoep, zwerfvuil en slecht 
onderhoud van het dorpsgroen geven ergernis en zijn aandachtspunten. 

6.2 voorzieningen

Openbare basisschool De Daverhof
De meeste bewoners hechten er veel belang aan dat er een basisschool in ons dorp 
staat. In juni 2007 hebben veel bewoners deelgenomen aan acties – mede door 
ons georganiseerd - tegen de voorgenomen bezuinigingsplannen van de gemeente 
Buren. Deze plannen behelsden de mogelijke sluiting van een aantal basisscholen 
binnen de gemeente. Opheffen van de school in het dorp, betekent wat ons betreft 
afscheid nemen van een stuk saamhorigheid en levendigheid in Kerk-Avezaath en 
moet worden voorkomen.

Dorpshuis De Avezathen
Het dorpshuis heeft voor veel inwoners van Kerk-Avezaath een grote betekenis op 
het gebied van sport, ontmoeting en ontspanning. Door de verbouwing van 2007 is 
er voor de gebruikers van het dorpshuis veel verbeterd. Uit onze enquête is geble-
ken dat een uitbreiding van de functies van het dorpshuis zeker gewenst is.

In veel Gelderse kernen verschijnen multifunctionele gebouwen; Kulturhusen 
genaamd. Een Kulturhus is een gebouw dat uiteenlopende functies huisvest voor 
dorps- of stadbewoners. Er zijn meestal ruimtes aanwezig voor ontmoeting en ont-
spanning voor jong en oud (kinderopvang, peuterspeelzaal, bejaardengymnastiek, 
yogalessen). Er kan ook onderdak worden geboden aan een basisschool of aan een 

dependance van een gezondheidscentrum. Ook kunnen er een eetgelegenheid en/of 
een winkelvoorziening in worden ondergebracht.

Onderzocht dient te worden of een nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw, een 
zogenaamd Kulturhus in onze dorpskern, op termijn tot de mogelijkheden behoort. 
In het kader van de nieuwe wet Wro gaan we met de gemeente overleggen over 
mogelijke locaties.

Sportvoorzieningen en verenigingen
Maar liefst 62% van onze inwoners neemt deel aan activiteiten of is lid van een 
vereniging in het dorp. Met name voetbalvereniging “Teisterbanders”, gymnas-
tiekvereniging “AGA” en tennisvereniging “Kellendonck” zijn populair. Maar ook 
andere verenigingen zijn zeer actief binnen ons dorp en dragen zo hun steentje bij 
aan de saamhorigheid en leefbaarheid. 

Bestaande, levensvatbare verenigingen dienen  hun zelfstandigheid niet te 
verliezen.

Recreatieve voorzieningen
Binnen ons dorp en in de naaste omgeving zijn er voldoende mogelijkheden voor 
recreatie. Wat extra aandacht van de gemeente voor de aanleg van langere wandel-
routes en goede fietspaden zou echter geen kwaad kunnen. Net als betere aansluitin-
gen op wandelroutes, fietspaden en fietsknooppunten in de omliggende gemeenten 
(bijvoorbeeld Kapel-Avezaath, gemeente Tiel).   

Het is gewenst dat de gemeente makkelijk(er) meewerkt aan het faciliteren van een-
voudige kleinschalige voorzieningen op het gebied van toerisme en recreatie, zoals 
‘bed and breakfast’ .

Evenementen
Aan bestaande evenementen, zoals het “Lentefeest” en “Avezaath’s allerlei” hebben 
wij inmiddels een geslaagde “Oogstmarkt” in oktober en een tweejaarlijks kunst- 
en cultuurevenement in de kerk en de kapel van de beide Avezathen toegevoegd.

6 wonen, leefbaarheid en veiligheid
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Jeugdvoorzieningen
In Kerk-Avezaath is een speeltuin voor de jeugd. Wanneer de nieuwbouwplannen 
voor Lutterveld III doorgang zullen vinden, zal deze speeltuin verdwijnen. Samen 
met de speeltuinvereniging zullen we voor een goede vervanging moeten zorgen. 
Belangrijk daarbij is de aanleg van een (hondenpoepvrij) trapveldje voor zeven- 
tot twaalfjarigen.

Het is noodzakelijk speelvoorzieningen voor de jongere jeugd te behouden.

Jongeren van dertien tot achttien jaar missen een eigen plek in het dorp, blijkt uit 
onze enquête. Er wordt door verveling en rondhangen veel vernield en vervuild, 
met name in de speeltuin. Prettig aan deze leeftijdsgroep is echter dat we ermee 
kunnen overleggen, en hun wensen en mogelijkheden kunnen inventariseren. 
We zijn voornemens gesprekken met jongeren te voeren over hun bijdrage aan 
de leefbaarheid in ons dorp en hoe we samen vernieling en vandalisme kunnen 
verminderen. 

Het structureel jongerenoverleg over een eigen plek voor hen in ons dorp zal wor-
den voortgezet.

Openbaar vervoer
De meerderheid van de bewoners vindt de mogelijkheden van het openbaar vervoer 
in ons dorp onvoldoende. Inmiddels weten we ook dat er in de toekomst vooralsnog 
geen positieve verandering te verwachten valt. 

Wij gaan overleggen met de gemeente -mede met het oog op de vergrijzing -.   
over het verbeteren van  de openbare vervoersmogelijkheden 

Digitale snelweg
In ons dorp is een bovengemiddeld aantal ZZP’ers werkzaam. We vinden het 
daarom belangrijk dat er een modern digitaal communicatienetwerk beschikbaar 
is en blijft, zodat deze zelfstandigen onder optimale condities vanuit huis kunnen 
blijven werken. 

6.3 openbare veiligheid

Alcohol en drugs
Alcohol en drugsgebruik zorgen voor hinder en overlast door jeugdige individuen 
en groepen in Kerk-Avezaath. 

Onderzocht dient te worden hoe we samen met de gemeente kunnen bijdragen aan 
het voorkomen van jeugdproblematiek.

Veiligheid in en om de school
Scholen kunnen invulling geven aan het project “veilige school”.

Veilige woon-en leefomgeving
De gemeente doet mee aan buurtpreventie. Bij burenruzie kan daar in 2010 een 
beroep op worden gedaan.

Verloedering 
Bewoners kunnen meewerken aan het tegengaan van verloedering van de 
woonomgeving.

Inbraken
Het aantal woninginbraken in Kerk-Avezaath is weliswaar laag maar ligt iets hoger 
dan het gemiddelde in de gemeente Buren. Wij leggen een verband met zogeheten 
inbraaktoerisme vanaf de A 15. Het is ons niet bekend in hoeverre individuele 
bewoners zich door extra veiligheidsmaatregelen beveiligen (Keurmerk Veilig 
Wonen bestaande bouw)

Evenementen
Om overlast te voorkomen dienen evenementen met zorg te worden begeleid.



7.1 monumenten en beeldbepalende elementen 

De historie van een dorp bepaalt mede zijn identiteit. De (historische) vorm van een dorp, de ligging en zijn beeldbepalende 
elementen, kan men ook de “identiteitsdragers” van het dorp noemen. De historie en de ligging van Kerk-Avezaath zijn beschreven 
in bijlage één. Dit hoofdstuk gaat over onze monumenten en beeldbepalende elementen. 

Beeldbepalende elementen
De beeldbepalende elementen ofwel identiteitsdragers van een dorp zijn doorgaans de meest in het oog springende monumenten 
van het dorp. In Kerk-Avezaath zijn de kerk en het statige landhuis “Teisterbant” echte blikvangers. Alhoewel verscheidene 
monumentale panden nog ouder zijn, zijn de meeste grote herenboerderijen in de negentiende eeuw gebouwd/verbouwd door 
vermogende boeren en paardenhandelaren. Van de typische Betuwse T-boerderij zijn in ons dorp ook nog enkele voorbeelden te 
vinden. 

In Kerk-Avezaath staat de meeste karakteristieke bebouwing ruwweg aan de Daver, Dorpsstraat, Noordereind, Achterstraat 
(parallel aan de Dorpsstraat) en Woerd (vroeger het verlengde van de Achterstraat). Verder staan in het Burense gedeelte van 
Kapel-Avezaath aan het Laageinde en het Roodakker nog enkele karakteristieke panden. 

Het beeld van onze typische lintbebouwing mag niet te veel worden aangetast. Toekomstige bouwplannen, vanuit de huidige 
bouwlocatie Lutterveld III bekeken, zullen aan dit beeld moeten voldoen. 

Monumenten
Kerk-Avezaath is relatief rijkelijk bedeeld met monumenten. Door het rijk zijn dertien panden (twaalf in Kerk-Avezaath en één in 
Kapel-Avezaath) tot rijksmonument verklaard. Hieronder vallen onder andere de Nederlands Hervormde Kerk, boerderij 
“Malburg”, boerderij “Kamphof”, huis “Teisterbant”, huis “Landzicht” en de oude pastorie aan de Dorpsstraat. Daarnaast heeft de 
gemeente Buren een lijst met gemeentelijke monumenten (karakteristieke boerderijen, woonhuizen, hooibergen en de oude school) 
opgesteld. Daarvan staan er negentien in Kerk-Avezaath en drie in Kapel-Avezaath. Tot slot heeft de gemeente ook een overzicht 
van zogeheten karakteristieke panden gemaakt. In Kerk-Avezaath staan er daarvan dertien, waaronder arbeiderswoningen, schuren 
en woonhuizen (bijlage twee).

In Kapel-Avezaath (gemeente Buren) staat aan het Laageinde een rijksmonument, de monumentale boerderij “De Cromme Maen”. 
Verder staat aan het Roodakker een karakteristieke boerderij. Een gezichtsbepalend element in het landschap is de Twee Sluizen: 
een rij huizen tussen de landerijen, ooit ontstaan als arbeiderswoningen, met aan het eind van de Lutterveldsestraat aan de 
driesprong, een oude waterpomp.

7 Cultuur
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Naast oude identiteitsdragers zijn er ook moderne varianten in ons dorp te vinden. 
Dorpshuis “De Avezathen” is een beeldbepalend gebouw. Aan de zuidwestelijke 
ingang van het dorp is dit het eerste opvallende gebouw bij binnenkomst van Kerk-
Avezaath. Gedateerd of niet, het bepaalt mede het gezicht van het dorp.

Zichtlijnen
Onder identiteitsdragers vallen ook dorpsgezichten en karakteristieke plekken. 
Alhoewel de A15/Betuweroute de zichtmogelijkheden vanuit het zuiden beperkt, is 
er vanaf De Hamsche Brug een mooi zicht op ons dorp. Waar in de zomer bomen 
het zicht op monumentale panden als “Malburg”, “Daverzicht”, “Landzicht”, de 
kerk en de oude en nieuwe school enigszins belemmeren, zijn deze in de winter in 
volle glorie te aanschouwen.

Ook het dorpsgezicht aan de noordzijde van de dorpskern is van belang. De open-
heid tegenover het huis “Teisterbant” geeft mede status aan belendende panden 
als “Nieuw Teisterbant”,” Klein Teisterbant” en huis “De Steenakker”. Als we de 
identiteit van het oude (landelijke) dorp enigszins willen handhaven dan zullen we 
specifieke open plekken, zoals tegenover basisschool De Daverhof en huis 
“Teisterbant” als dorpsgezicht moeten beschermen. Dit zijn gebieden die de 
overgang naar het buitengebied weergeven en ons dorp zijn (resterende)
landelijke uitstraling geven. 

Voor Kerk-Avezaath is de driesprong Daver/Dorpsstraat een markant element; 
misschien wel het hart van het dorp, hoewel van een echt centrum geen sprake is. 
Er omheen bevindt zich een concentratie van karakteristieke panden met de kerk 
als hoogtepunt. 

Een andere karakteristieke driesprong is Dorpsstraat/Woerd/Noordereinde. Hierop 
staat nog een oude plaatswijzer, die we beslist moeten behouden. Deze driesprong 
en de driesprong Noordereind/Tielseweg zijn cultuurhistorisch elementen in het 
landschap, die typerend zijn voor de bebouwde stroomgebieden in het rivieren-
gebied. Ook Woerd, als buurtschap, is typerend. Het gaat hier om eeuwenlange 
bewoning op een stroomrug, in het verlengde van de Achterstraat/Dorpsstraat.

In veel dorpen zijn deze landschappelijke elementen verdwenen door nieuwbouw 
en infrastructurele veranderingen. Het is tamelijk uniek dat in Kerk-Avezaath nog 
wel een aantal van deze (oude) identiteitsdragers zijn te vinden. De Monumen-
tenwet en de gemeentelijke aanvullingen hierop zijn onmisbare schakels voor het 
behoud van monumentale panden en dorpsgezichten. We kunnen de toekomstige 
invloeden op de identiteit van Kerk-Avezaath echter niet met zekerheid voorzien. 
We vinden het daarom van belang dat bewoners hun leefomgeving kritisch in de 
gaten blijven houden. 

7.2 kunst in de openbare ruimte

Kerk-Avezaath is rijk aan monumenten, maar naar kunst in de openbare ruimte 
zal men in ons dorp tevergeefs zoeken. We zijn nooit verrijkt met een kunstwerk, 
mogelijk omdat inwoners noch bestuurders er in het verleden de wens toe hadden 
of er de noodzaak van inzagen. In andere kernen van de gemeente Buren staan wel 
openbare kunstwerken. 

De ‘stemmen’ voor een openbaar kunstwerk, dat de identiteit van ons dorp 
symboliseert, worden steeds luider. Het aantal passieve en actieve kunstliefhebbers 
is relatief groot in Kerk-Avezaath. De “Avezaathse Cultuurdag” gaf hier een goede 
indruk van: deze manifestatie van Avezaathse kunstenaars werd door honderden 
mensen bezocht. Het draagvlak voor een openbaar te plaatsen kunstwerk groeit ons 
inziens hierdoor. 

Wij zetten ons in voor een openbaar kunstwerk in Kerk-Avezaath. Het is daarbij 
belangrijk dat het kunstwerk een relatie met de identiteit van ons dorp heeft en dat 
bewoners invloed op de keuze van het kunstwerk en de locatie hebben. 



8.1  milieu

Onder milieu verstaan we de omgeving waarin iemand woont, aanwezig is of is opgegroeid, maar ook de externe omstandigheden 
die van invloed zijn op de leefomstandigheden van planten, dieren en mensen in een gebied. Dit laatste noemt men ook wel het 
leefklimaat ofwel de leefbaarbaarheid van een gebied. Met externe omstandigheden worden onder andere de toestand van de lucht, 
het water, de bodem en het geluid, bedoeld. Door zijn geografische ligging (langs de A15, Betuweroute en de provinciale weg) en 
natuurlijke bodemgesteldheid (dikke kleilagen) heeft het dorp Kerk-Avezaath met verscheidene externe factoren te maken die de 
leefbaarheid beïnvloeden.

Milieu en leefbaarheid zijn twee actuele begrippen, die nogal eens met elkaar in strijd verkeren. Desondanks vinden wij het 
belangrijk om het milieu en de leefbaarheid in Kerk-Avezaath regelmatig ter discussie te stellen. Wij zijn voorstander van nauwlet-
tend in de gaten houden van de externe omstandigheden door de inwoners van ons dorp. 

8.2  luchtkWaliteit en geluidshinder

Kerk-Avezaath ligt aan de A15, Betuweroute en de provinciale weg. Het verkeer op de A15 en de provinciale weg is de afgelopen 
jaren aanzienlijk drukker geworden. En naar het zich laat aanzien, zal de verkeerstoename op beide verkeerswegen in de toekomst 
nog verder groeien. De Kamers van Koophandel Tiel en regio Rivierenland doen onderzoek naar deze groei op de A15 en de toe-
gangswegen. Door de intensievere verkeersdrukte nemen de files toe, waardoor de normen voor luchtkwaliteit onder druk komen 
te staan. Je ruikt, ziet en hoort het niet, maar het is er wel: fijnstof en andere kwalijke stoffen.

Met de toename van het verkeer op de A15 en de provinciale weg neemt ook de geluidshinder toe. Daarnaast is er een nieuwe ge-
luidsbron bijgekomen; de rijdende treinen over de Betuweroute. De frequentie van de treinen groeit, de snelheid loopt op en beide 
zaken zullen in de toekomst nog verder toenemen. De geluidswal naast de Betuweroute zorgt ervoor dat het geluid dieper in ons 
dorp wordt ervaren. Hier staat tegenover dat de geluidshinder van de A15 door een nieuw wegdek lijkt verminderd. De gezamen-
lijke geluidsoverlast van de A15, Betuweroute en provinciale weg wordt beïnvloed door de weersomstandigheden en de seizoenen. 
’s Zomers wordt meer geluidshinder ervaren, doordat mensen vaker buiten zijn en ramen meer en langer openstaan. Voor alle 
omstandigheden geldt dat geluidshinder een individuele ervaring is en dienovereenkomstig door iedereen anders  wordt beleefd. 
Het blijkt echter een probleem te zijn waar veel mensen in ons dorp last van hebben. 

Luchtkwaliteitsmetingen moeten aan Europese richtlijnen (besluit luchtkwaliteit 2005) voldoen. Gebleken is dat de normen voor 
grof fijnstof (PM10), koolmonoxide (CO), benzeen (C6H6) in 2006 niet zijn overschreden. In dat jaar is aan de A15 wel een 
overschrijding van het gehalte stikstofdioxide (NO2) geconstateerd. Deze valt echter binnen de wettelijke toleranties, waardoor de 
gemeente geen actieplan voor de NO2 hoeft op te stellen. Gevolg is wel dat de gemeente in 2007 verplicht was de luchtkwaliteit 
opnieuw te meten. Wij zullen de gegevens over de luchtkwaliteit blijven volgen.

8 milieu, luChtKwaliteit, geluid en groenvoorziening
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Wij zullen de gemeente verzoeken deze gegevens snel te verstrekken. 

De provincie meet stoffen als zwaveldioxide en lood in de lucht. In 2015 wordt 
de nieuwe wetgeving voor klein fijnstof (PM2.5) van kracht. Met de verwachte 
verkeerstoename in gedachten, vragen wij ons af hoe gemeente en provincie de 
luchtkwaliteit onder controle willen houden. In dat kader willen we ook aandacht 
vragen voor de beplanting nabij de verkeersaders van ons dorp. In 2010 worden de 
resultaten van de beplantingsproeven door Rijkswaterstaat bekend. Wellicht kunnen 
deze worden benut in de strijd tegen de overlast in Kerk-Avezaath. 

Rijkswaterstaat is zijn toezegging om hetzelfde aantal bomen terug te planten dat 
werd geveld voor de aanleg van de Betuweroute, tot op heden niet nagekomen. 
Wij gaan hierover nogmaals met de gemeente in overleg.

De geluidsmetingen voldoen nu nog aan de Europese normen, maar met de 
toename van auto- en treinverkeer zijn deze normen in de toekomst niet meer 
gewaarborgd.
Bovendien is de kans aanwezig dat de A15 in de toekomst wordt verbreed.

Wij zullen alle activiteiten rond de A15, Betuweroute en de provinciale weg samen 
met de gemeente op de voet blijven volgen.

De autonome verkeerstoename op de A15, de provinciale weg en de Betuweroute 
zorgt voor onrust bij veel bewoners. De relatief gezien nog sterkere toename van 
het aantal vrachtwagens is een bijkomende zorg. Het vrachtverkeer zorgt voor extra 
geluidsoverlast en fijnstof in de lucht, en veroorzaakt daardoor forse gezondheids-
risico’s. 

Wij gaan verdere uitbreiding van het aantal meters asfalt kritisch bezien en zullen 
daartoe intensief overleggen met alle betrokken partijen (gemeente, provincie, 
Kamer van Koophandel etc.). 

8.3  veiligheid

Onder veiligheid verstaan we hier ‘veilig wonen, werken en leven langs de Betu-

weroute’. Omdat de spoorlijn vlak langs Kerk-Avezaath loopt, is er sprake van een 
reëel gevaar voor onze inwoners. Over de Betuweroute worden allerhande brandba-
re stoffen (lpg, brandstoffen, chloor) vervoerd met alle mogelijke risico’s van dien. 
Onze veiligheid wordt zoveel mogelijk gewaarborgd door een goede samenwerking 
tussen de hulpdiensten (brandweer, politie) en ProRail. De gezamenlijke regionale 
brandweerkorpsen hebben daartoe een regionaal rampenplan opgesteld.

Wij willen samen met de gemeente (brandweer) inwoners regelmatig informeren 
over hun veiligheid. We denken aan informatieavonden, schriftelijke informatie en 
de website. Als eerste stap willen we een gezamenlijke informatieavond verzorgen 
over de gang van zaken bij een calamiteit, zoals een treinramp, of een ernstig onge-
luk op de A15. 

Externe veiligheid Betuwelijn/A15
Een grote zorg in ons dorp is de bereikbaarheid van Kerk-Avezaath voor de brand-
weer. De wettelijke aanrijtijden – bijvoorbeeld na een brandmelding - blijken in 
praktijk niet haalbaar. In verband met de nabijheid van de Betuweroute en de A15 
is dit niet aanvaardbaar.

Dit probleem dient spoedig te worden opgelost.

8.4 verkeersveiligheid

Verbetering van de verkeersveiligheid in onze kern heeft een hoge prioriteit. We 
moeten niet afwachten tot er ernstige ongelukken gebeuren. Er zijn verschillende 
verkeersmaatregelen noodzakelijk waarbij we scherp moeten letten op de mogelijk-
heden om deze ook te handhaven. Zo niet, dan zijn ze nutteloos.

Verbeterpunten verkeersveiligheid in Kerk-Avezaath (bijlage zes)
- voorgeschreven maximum snelheden op wegen die daar niet op zijn aangepast.  
 Een weg waar men dertig km/uur mag rijden, heeft een ander profiel dan een   
 weg waar vijftig km/uur of sneller is toegestaan; 
- halverwege dezelfde weg de maximum snelheid verhogen. Dit is onveilig.   
 Bijvoorbeeld de weg vanaf de provinciale weg via Woerd naar het dorp kent   
 de volgende snelheidslimieten: 80 km - 60 km - 30 km - 60 km - 30 km;



- te hard rijden in het dorp. Bijvoorbeeld op de Daver vanaf de rotonde tot voorbij  
 de kerk (zone 30 km/uur);
- onoverzichtelijke kruispunten. Bijvoorbeeld de kruising Achterstraat/Daver en  
 Dorpsstraat/Daver;
- verkeersdrempels. Deze zijn onwenselijk in verband met oude woningen. 
 Er is - in overleg met de bewoners - onderzoek nodig naar goede plaatsen voor  
 wegversmallingen; 
- sluipverkeer. Dit dient zoveel mogelijk te worden voorkomen; 
- straatverlichting. Deze moet worden geëvalueerd en zonodig verbeterd;
- carpoolplaats. Uit verkeersveiligheidsoverwegingen is de aanleg van een 
 carpoolplaats bij de rotonde noodzakelijk.

Deze punten zullen wij tijdens onze contacten met de gemeente, wegbeheerders, 
provincie en handhavers (politie) voortdurend aan de orde stellen.

Overig verkeer  
In de hele gemeente is een categorisering van de wegen doorgevoerd en in gemeen-
telijk beleid vastgelegd. Wetgeving voor bebouwde kommen geeft aan waar welke 
snelheden kunnen worden ingesteld.

Dit beleid dient  kritisch tegen het licht gehouden te worden.

8.5 Wateroverlast

In Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath (gemeente Buren) zijn veel watergangen. 
De kleinere sloten voeren het water af naar de grotere weteringen. De weteringen 
voeren het overtollige water af naar steeds grotere weteringen, rivieren of kanalen 
zoals de Linge en Korne. De watergangen moeten elk jaar worden geschoond, 
zodat het water goed weg kan stromen. Het water uit de watergangen wordt ook 
gebruikt voor bevloeiing van boomgaarden en akkers. Ook het vee gebruikt water 
uit de sloten. 

Door een combinatie van factoren, zoals dikke kleilagen, meer regenval en infra-
structurele problemen, heeft een substantieel gedeelte van het dorp altijd water-
overlast. Deze wateroverlast uit zich in natte of vochtige kelders, kruipruimten of 

muren. Het probleem is in 2002 door de gemeente erkend en in kaart gebracht. 
Er zijn vervolgens twee mogelijke oplossingen ontwikkeld. De eerste is de aanleg 
van een geheel nieuw rioleringstelsel met drainage. Dit bleek echter op korte 
termijn financieel niet haalbaar, niet in de laatste plaats omdat het bestaande 
rioleringstelsel nog niet vervangen hoeft te worden. De tweede oplossing is lokale 
drainage met grindpalen (als zakputten), te bekostigen door de burgers. Wij zijn van 
mening dat de gemeente deze oplossingen voor de wateroverlast onvoldoende heeft 
gecommuniceerd en haar bewoners niet goed heeft geïnformeerd. Ook zijn na 2002 
zaken gewijzigd zoals de verantwoordelijkheden met betrekking tot waterbeheer. 
Wij hebben daarom een werkgroep “Wateroverlast” in het leven geroepen die alle 
feiten rond de wateroverlast opnieuw in kaart heeft gebracht. 

We gaan met de nieuwe bevindingen betreffende de wateroverlast overleggen met 
de gemeente over een andere aanpak.  

In het Waterplan Buren 2008-2017 staat dat de problemen vóór 2025 opgelost 
moeten zijn. In dit Waterplan, dat recentelijk is aangenomen, wordt voor Kerk-
Avezaath tot 2015 slechts € 10.000 begroot en alleen voor onderzoek. Dit is 
natuurlijk onvoldoende om dit probleem op te lossen. Dit probleem heeft wat ons 
betreft een veel hogere prioriteit en dient eerder in de meerjarenbegroting te worden 
opgenomen; zeker in combinatie met de nieuwbouwplannen (bijlage zeven).

We blijven hierop aandringen bij de gemeente.

8.6  groenvoorziening

Een aantal inwoners vraagt regelmatig aandacht voor de groenvoorzieningen in ons 
dorp. De kwaliteit van het groenonderhoud is zeer verschillend en regelmatig aan 
de magere kant. De gemeenteraad heeft recent een nieuw omvormingsplan groen 
aangenomen. Wij gaan met een werkgroep de knelpunten inventariseren en hierover 
minimaal twee keer per jaar met de gemeente overleggen. Urgente gevallen kaarten 
we vanzelfsprekend direct aan. 
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Wmo - zorg en welzijn
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is sinds 1 januari 2007 van kracht. 
In deze wet zijn taken die al bij gemeenten lagen in bijvoorbeeld de welzijnswet en 
de Wet voorziening gehandicapten (WVG), samengevoegd met taken afkomstig uit 
de AWBZ. De Wmo gaat uit van zelfredzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. 
De gemeente neemt belemmeringen weg en stimuleert en faciliteert dat burgers 
elkaar (onder)steunen in sociale netwerken. 

De Wmo is een voorbeeld van overheveling van taken van de rijksoverheid naar de-
centraal niveau. Toetsing van de nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden ten 
overstaan van de gemeenteraad en burgers vindt plaats door evaluatie van concrete 
lokale plannen. De Wmo onderscheidt negen zogeheten prestatievelden. Dit zijn:

1 bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en  
 buurten;
2 op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroei- 
 en en van ouders met problemen met opvoeden;
3 geven van informatie, advies en cliëntondersteuning;
4 ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5 bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het
 zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch 
 psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
6 verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch 
 psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten 
 behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname 
 aan het maatschappelijke verkeer;
7 bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
8 bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van 
 het bieden van psychosociale hulp bij rampen;
9 bevorderen van verslavingsbeleid.

Domeinen
In de Wmo gelden de prestatievelden als ijkpunt voor de verantwoording. Het Rijk 
verwacht van gemeenten concrete resultaten op alle prestatiegebieden. Burgers 

kunnen hun gemeente hierop aanspreken. In het meerjaren Wmo-beleidsplan 
2008 – 2011 “Iedereen doet mee” van de gemeente Buren zijn de negen 
prestatievelden geclusterd in twee domeinen: leefbare kernen & participatie en 
zorg. De gemeente heeft verder twee speerpunten vastgesteld: burger– en 
cliëntenparticipatie en de inrichting van een Wmo-loket.

Burger– en cliëntenparticipatie
In de artikelen elf en twaalf van de Wmo is vastgelegd dat het de taak van 
gemeenten is om burgerparticipatie te realiseren. De Burense gemeenteraad heeft 
op 30 januari 2007 een verordening participatie Wmo-beleid vastgesteld. Hierin is 
onder andere besloten om twee participatieraden in te stellen:
De participatieraad welzijn en leefbaarheid. Deze raad gaat over de velden één, 
twee en drie, inclusief het vrijwilligerswerk in veld vier;
De participatieraad zorg en wonen. Deze raad bestrijkt de prestatievelden 
drie t/m negen.

Wmo-loket
De gemeente heeft ook het Wmo loket, gedefinieerd als “een gemeentelijke voor-
ziening die informatie, vraagverheldering, advies, bemiddeling en vaak ondersteu-
ning en toegang tot individuele voorzieningen biedt op de terreinen van wonen, 
zorg en welzijn”, vormgegeven. Het loket is sinds 1 januari 2007 operationeel 
gehuisvest in het gemeentehuis. Er werken drie consulenten. Het loket staat mensen 
met raad en daad terzijde en is een belangrijk portaal voor inwoners met een hulp/
zorgvraag. 

Plusplaats
De beleidsplannen van de gemeente Buren bevatten ook een voorstel om de leef-
baarheid in de kernen te bevorderen door het creëren van een zogeheten plusplaats. 
Dit is een locatie in een dorp waar meerdere functies samengebracht worden. De 
plusplaats is onderwerp van discussie. Het Wmo beleidsplan moet minstens iedere 
vier jaar opnieuw worden vastgesteld. 

9 soCiaal Klimaat, soCiale veiligheid, mantelzorg, welzijn ouderen en wmo
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Aansluiting
Als bewonersvereniging willen we aansluiting vinden op de Wmo taken van de 
gemeente. Wat ons betreft liggen er volop kansen en mogelijkheden. De taken van 
de gemeente en onze doelstellingen sluiten vrijwel naadloos aan. Het eerste pres-
tatieveld en domein één liggen in hun geheel op ons terrein. Maar ook de andere 
prestatievelden en domein twee hebben grote raakvlakken met onze doelstellingen. 
We vinden het belangrijk om steeds inbreng te leveren op de Wmo-beleidsterreinen 
en proberen daadwerkelijk invulling te geven aan de geest van de wet; meedoen 
aan een actieve en betrokken leefgemeenschap.

Het bestuur van de bewonersvereniging wil in 2010:
- uitzoeken waar er voor ons dorp kansen liggen
- bewoners informeren over de mogelijkheden van de Wmo
- initiatieven ondersteunen/zelf initiatief nemen in het kader van de Wmo. 
 Bijvoorbeeld het opzetten van het trapveldje.
- uitwerken van de plusplaats-gedachte in Kerk-Avezaath
- toetreden tot de participatieraad welzijn en leefbaarheid.

Bron: Meerjarenbeleid Wmo 2008 – 2011 van de gemeente Buren “Iedereen doet mee”.



23



25



Een kleine historische beschrijving van Kerk-Avezaath
De vestiging van bewoners, in wat nu de Betuwe heet, had in vroeger tijden alles te 
maken met de natuurlijke gesteldheid van het landschap. De Betuwe was voor de bedij-
king een stroomgebied van vrij meanderende rivieren die regelmatig buiten hun oevers 
traden. De vroegste vaste bewoning in dit gebied vond daarom logischerwijs plaats op 
de oeverwallen of op de grillig gevormde hoger gelegen stroomruggen. Kerk-Avezaath 
is waarschijnlijk in de Merovingische periode (450-750 na Chr.) ontstaan op zo’n 
stroomrug van een rivier. 

Kerk
De eerste vaste bewoning vond omstreeks de negende eeuw plaats. In feite is uit deze 
nederzetting het huidige dorp ontstaan. De eerste boerderijen waren van hout met 
rietgedekte daken. Hoogstwaarschijnlijk was de kerk het eerste stenen gebouw in Kerk-
Avezaath. Uit schriftelijke bronnen weten we dat de kerk rond het jaar 1000 is gesticht.

“Villa Auansati”
De vroegst bekende en betrouwbare schriftelijke vermelding van Avezaath komt uit een 
kopie van een oorkonde uit 850. Hierin spreekt men van een hoeve uit “villa Auansati” 
(het dorp Avezaath). Men weet echter niet of hiermee Kerk- of Kapel-Avezaath wordt 
bedoeld.

Eerste schriftelijke vermelding 
Een oorkonde van 4 juni 1007 bevestigt de schenking van de kerken Bitte, Hameritte 
en Avesate door bisschop Notger van Luik aan de abdij van Thorn. Dit is de eerste 
schriftelijke vermelding waarvan met grote zekerheid kan worden aangenomen dat het 
Kerk-Avezaath betreft.

Agrarisch
In ons van oudsher agrarische dorp hebben edellieden, geestelijkheid en herenboeren 
het lang voor het zeggen gehad. Landbouw en, op kleinere schaal, veeteelt vormden 
lange tijd de belangrijkste activiteiten in het dorp. In de achttiende,  negentiende en 
begin twintigste eeuw kwamen de veeteelt en de fruitteelt tot grote ontwikkeling. In 
deze periode zijn veel nu nog bestaande grote monumentale boerderijen en herenhuizen 
gebouwd. Naast de herenboeren woonden ook veel landarbeiders en boerenknechten in 
het dorp.

Handelsroutes
Kerk-Avezaath ligt aan een oude handelsroute die van Tiel, via Buren en Culemborg 

naar Utrecht liep. Dichtbijgelegen rivieren als de Linge en de Waal waren ook belangrij-
ke transportaders waar ons dorp indirect mee te maken had. In de negentiende en begin 
twintigste eeuw was Kerk-Avezaath bekend om zijn (inter)nationale paardenhandel.

A15
Vóór de Tweede Wereldoorlog wilde men een impuls geven aan de in de Betuwe steeds 
meer achterblijvende welvaart op sociaal-, cultureel- en industrieel gebied. Een aantal 
bestuurders ondernam voorzichtige pogingen de Betuwe uit zijn isolement te halen. Dit 
heeft er toe geleid, dat de Betuwe sinds 1960 door de aanleg van een snelweg wordt 
doorsneden. Kapel-Avezaath (gemeente Tiel) ligt sindsdien ten zuiden van de A15 en 
aan de westzijde van de provinciale weg.

Gemeenten
Voor 1978 behoorde Kerk-Avezaath bestuurlijk, evenals Kapel-Avezaath, aan de ge-
meente Zoelen. In dat jaar werd echter besloten de A15 letterlijk als grens te hanteren. 
Een stukje Kapel-Avezaath ging bij Buren horen en een stukje Kerk-Avezaath maakt 
sindsdien deel uit van de gemeente Tiel. De Avezathen waren voorgoed gescheiden. Op 
1 januari 1999 vond er een gemeentelijke herindeling plaats. Hierdoor kwam Kerk-
Avezaath onder de nieuwe fusiegemeente Buren te vallen.

Groei
Samen met de A15, de provinciale weg en de treinverbindingen vanuit Tiel en
Geldermalsen is het dorp goed bereikbaar. Kerk-Avezaath ontwikkelt zich meer en meer 
tot forensenplaats. Sinds de jaren zestig en zeventig komen hoofdzakelijk mensen van 
buiten, die hun werkkring in Tiel hebben, in het dorp wonen. Door de landelijke omge-
ving, de centrale ligging en de goede bereikbaarheid wordt het dorp aantrekkelijk voor 
mensen uit geheel Nederland. In de jaren tachtig en negentig breidt Kerk-Avezaath zich 
in hoog tempo uit.

Drukte
Door de aanleg van de A15 is de welvaart in de Betuwe vergroot. In de ogen van 
landelijke beleidsmakers was het een logische stap de Betuweroute langs deze rijksweg 
aan te leggen. Dit leidde tot veel verzet maar de spoorlijn ligt er inmiddels. Veel van 
de gerealiseerde maatregelen om de Betuwe aantrekkelijker te maken en de landelijke 
economie op peil te houden, hebben als neveneffect dat de verkeersdrukte in het gebied 
sterk is toegenomen. Met alle nadelen die daarbij horen.

bijlage 1 gesChiedenis van KerK-avezaath
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rijksmonumenten kerk-avezaath

adres  nummer  datum  object

Laageinde  45  R - 11440  boerderij “De Cromme Maen”
Achterstraat  38 R – 11441 boerderij
Achterstraat  40  R - 11442  boerderij
Daver  9  R - 11443  boerderij “Malburg”
Daver  13  R - 11445  huize “Landzicht”
Daver  17  R - 11446  Nederlands Hervormde Kerk
Daver  Bij 17  R - 11447  toren
Daver  20  R - 11444  boerderij “Kamphof”
Dorpsstraat  6  R - 11448  oude pastorie
Dorpsstraat  29  R - 11450  landhuis Huize “Teisterbant”
Noordereind  3  R - 11452  huis “Steenakker”
Noordereind  10  R - 11451  boerderij
Tielseweg  40  R - 11453  

gemeentelijke monumenten kerk avezaath

adres  nummer  datum   object

Achterstraat  38  22 februari 1993  hooiberg
Achterstraat  40  22 februari 1993  hooiberg en houten schuur
Daver  11  22 februari 1993  woonhuis
Daver  19  22 februari 1993  woonhuis
Daver  26  22 februari 1993  woonhuis
Dorpsstraat  2  22 februari 1993  voormalige basisschool
Dorpsstraat  7  22 februari 1993  boerderij
Dorpsstraat  19  22 februari 1993  villa
Dorpsstraat  21  22 februari 1993  villa
Dorpsstraat  25  22 februari 1993  woonhuis

Dorpsstraat  27  5 november 2002  herenhuis
Noordereind  4/6  22 februari 1993  boerderij
Noordereind  5  22 februari 1993  boerderij
Noordereind  8  22 februari 1993  arbeiderswoning
Noordereind  10  22 februari 1993  hooiberg
Noordereind  14/16  22 februari 1993  boerderij (voorhuis)
Tielseweg  40  22 februari 1993  hooiberg
Woerd  24  22 februari 1993  boerderij en hooiberg
Woerd  43  22 februari 1993  boerderij
Roodakker  7 23 maart    1993  boerderij
Twee Sluizen  … 23 maart    1993  waterpomp (Kapel-Avezaath 
    gemeente Buren)
Twee Sluizen 41 23 maart    1993  boerderij (Kapel-Avezaath 
    gemeente Buren) 

karakteristieke panden

adres  nummer

Achterstraat  19  Kerk-Avezaath
Achterstraat  26  Kerk-Avezaath
Achterstraat  34  Kerk-Avezaath
Dorpsstraat  1  Kerk-Avezaath
Dorpsstraat  23  Kerk-Avezaath
Dorpsstraat  32  Kerk-Avezaath
Korte Daver  1  Kerk-Avezaath
Woerd   22  Kerk-Avezaath
Woerd   27  Kerk-Avezaath
Woerd   28  Kerk-Avezaath
Woerd   31  Kerk-Avezaath
Woerd   32  Kerk-Avezaath
Woerd   35  Kerk-Avezaath

bijlage 2



UITWERKING KERNEN

1.  opzet uitWerking

De uitwerking van de visie op hoofdlijnen voor de kernen geeft in eerste instantie een nadere beschrij-
ving van de beleidsuitgangspunten voor de drie categorieën van kernen: de grotere kernen, de middel-
grote kernen en de kleinere kernen. Dit onderscheid in categorieën is essentieel voor de verdere invul-
ling van de visie op hoofdlijnen, waarbij wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering van de kernen en 
naar concentratie van woningbouw en bedrijvigheid in de vier grotere kernen.

Vervolgens gaat deze nadere uitwerking voor de 14 kernen afzonderlijk in op de specifieke functies, 
waarden en mogelijkheden. Bij de beschrijving van de mogelijkheden voor woningbouw en bedrij-
venterreinen wordt met nadruk aandacht besteed aan de relatie met het buitengebied. De bijzondere 
kwaliteiten van het omliggende buitengebied, die ook van belang zijn voor de identiteit van de kernen, 
worden beschreven en bezien in hun relatie tot de uitbreidingsmogelijkheden. Als nadere uitwerking 
voor de afweging van belangen is hierbij gekozen voor het aangeven van contouren, die de omvang van 
de zoekruimte voor uitbreidingen van de kernen met woningbouw en bedrijventerreinen aangeven. De 
methode die is gevolgd bij het aangeven van contouren wordt hieronder nader besproken. 

Per kern is een detailkaart opgenomen met daarop aangegeven de bijzondere functies, kwaliteiten en 
mogelijkheden van de bewuste kern, waaronder begrepen de bijzondere kwaliteiten van het omliggende 
buitengebied en de contouren voor de zoekruimte voor uitbreidingen. De detailkaarten zijn opgenomen 
op de linkerbladzijden, buiten de hoofdtekst. De contouren voor de zoekruimte voor uitbreidingen zijn 
tevens globaal aangeduid op de hoofdkaart, die in de achterklep van het voorliggende rapport is opgeno-
men. Een verplaatsing of uitbreiding van een binnen de contouren gesitueerde “groene” voorziening als 
een sportterrein of een begraafplaats naar een buiten die contour gelegen locatie behoort tot de moge-
lijkheden, indien die nieuwe locatie direct grenst aan de contourlijn.

De contouren zijn in overeenstemming met degene die zijn opgenomen in het rapport “Eén lijn voor 
kwaliteit, experiment ruimtelijk beleid Rivierenland”. De gemeente Buren heeft de betreffende contou-
ren immers aangedragen in het kader van de totstandkoming van dit rapport. De contouren zijn in de 
voorliggende structuurschets waar nodig geïnterpreteerd en/of nader bepaald aan de hand van de werke-
lijke begrenzingen van percelen in zoverre de perceelgrenzen daarvoor relevant zijn. De begrenzingen 
van de contouren zijn daarbij naar de bedoeling daarvan ongewijzigd gebleven.

bijlage 3 (stuKKen teKst integraal afKomstig uit: struCtuurvisie buren in bloei 2003)
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2  methode aanduiding contouren

Kwaliteiten omliggende buitengebied
In eerste instantie zijn per kern de bijzondere kwaliteiten van het omliggende bui-
tengebied aangeduid. Het betreft hier kwaliteiten in de navolgende categorieën:

Waardevolle gebieden
Dit betreft gebieden met bijzondere landschappelijke waarden, natuurwaarden en/
of cultuurhistorische waarden, waaronder uiterwaarden, open komgebieden, oude 
bouwlanden met weinig bebouwing, gebieden met een bijzonder reliëf en/of gebie-
den met een bijzondere verkaveling. Het is niet wenselijk om kernen uit te breiden 
tot in deze gebieden. In een aantal gevallen kan het wenselijk zijn om een overgang 
van een kern naar een waardevol gebied in te vullen met groene functies, waaron-
der recreatie- of sportterreinen. Dit om een invulling met woongebieden of bedrij-
venterrein op langere termijn tegen te gaan en om een duurzame dorpsrand 
te vormen.

Landschappelijke grens
Dit betreft met name wegen, dijken, watergangen en perceelsgrenzen, maar in een 
enkel geval ook gevoelsmatige grenzen. Bij uitbreidingen van de kernen is het niet 
wenselijk om deze landschappelijke grenzen te overschrijden. Dit omdat de gren-
zen een barrière vormen, waarbij uitbreidingen aan de overzijde vrijwel los komen 
te staan van de kernen, of om een al te ver uitdijen van de kernen te voorkomen. 
Landschappelijke grenzen bieden potentie voor het vormgeven van een duurzame 
dorpsrand.

Landschappelijk belangrijke watergang
Dit betreft watergangen die, al dan niet in potentie, belangrijke dragers zijn van het 
landschap. Het is wenselijk dat kernen een zekere afstand houden tot deze water-
gangen, of dat deze watergangen, in geval van verdere uitbreidingen, 
worden vormgegeven als een duurzame dorpsrand.

Bufferzone
Dit betreft zones langs doorgaande wegen, dijken en landschappelijk belangrijke 
watergangen, zones tussen kernen onderling en zones tussen kernen en nabijge-
legen buurtschappen. In de regel is het niet wenselijk dat kernen vastgroeien aan 
doorgaande wegen, dijken, landschappelijk belangrijke watergangen, nabijgelegen 
kernen of nabijgelegen buurtschappen. In een aantal gevallen kan het wenselijk zijn 
om een bufferzone in te vullen met groene functies, waaronder recreatie- of sport-
terreinen. Dit om een invulling met woongebieden of bedrijventerrein op langere 
termijn tegen te gaan en om een duurzame dorpsrand te vormen.

Waardevolle elementen
Dit betreft kleinere elementen met bijzondere landschappelijke waarden, natuur-
waarden en/of cultuurhistorische waarden, waaronder karakteristieke boerderijen 
en dijkdoorbraakkolken. Bij uitbreidingen van de kernen is het wenselijk om deze 
elementen te behouden en in hun waarde te laten.

Kleinschaligheid
Dit betreft buurtschappen en lintbebouwingen met een kenmerkende kleinschalig-
heid. Uitbreiding van de kernen is slechts wenselijk voor zover de kleinschaligheid 
wordt behouden en de buurtschappen en lintbebouwingen in hun waarde worden 
gelaten.

Waardevolle ruimtelijke relaties
Dit betreft directe ruimtelijke relaties tussen oude kernen, buurtschappen, lintbe-
bouwingen en karakteristieke boerderijen enerzijds en het aangrenzende buiten-
gebied anderzijds. Uitbreiding van de kernen is slechts wenselijk voor zover de 
ruimtelijke relaties worden behouden.

Contouren voor zoekruimte
Met inachtneming van de bijzondere kwaliteiten van het omliggende buitengebied 
zijn vervolgens per kern contouren getrokken. De omvang van de zoekruimte die 
door de contouren wordt aangegeven is afhankelijk van de categorie waarin de 
bewuste kern is ingedeeld. Bij de grotere kernen, waar woningbouw en bedrijvig-
heid worden geconcentreerd, zijn ruimere contouren getrokken en is relatief veel 



zoekruimte aangegeven. Bij de kleinere kernen zijn strakkere contouren getrokken 
en is slechts een zeer beperkte zoekruimte aangegeven.
Bij alle kernen is de zoekruimte groter genomen dan de meest waarschijnlijke 
omvang van de uitbreidingen. Dit omdat diverse aspecten die in deze structuurvisie 
niet nader zijn bekeken de realisatie van uitbreidingen op bepaalde locaties op kor-
tere termijn onmogelijk kunnen maken. Te denken valt aan een slechte verwerfbaar-
heid van de grond. In deze gevallen moeten alternatieve locaties voorhanden zijn.

Bij het aanduiden van contouren is onderscheid gemaakt in harde en zachte
contouren.

Harde contouren
Dit betreft contouren die ook op langere termijn, na 2015, niet overschreden zouden 
moeten worden. Deze contouren zijn getrokken op plekken waar verdere uitbrei-
dingen een onevenredige aantasting van het buitengebied of van directe ruimtelijke 
relaties tussen kern en buitengebied tot gevolg zouden hebben. Het betreft hier 
met name contouren ter plaatse van overgangen naar waardevolle gebieden en ter 
plaatse van waardevolle ruimtelijke relaties.

Zachte contouren
Dit betreft contouren die op langere termijn, na 2015, overschreden zouden kunnen 
worden. Deze contouren zijn getrokken op plekken waar verdere uitbreidingen van 
een kern of een bedrijventerrein geen onevenredige aantasting van het buitengebied 
of van ruimtelijke relaties tussen kern en buitengebied tot gevolg zouden hebben.

3 grotere kernen

De gemeente Buren kent vier relatief grote kernen: Beusichem, Buren, Lienden 
kernen en Maurik. Deze kernen hebben in de bebouwde kom 2000 à 5000 inwo-
ners. Buiten een oude kern, bestaan deze kernen uit meerdere dorpsuitbreidingen. 
Bovendien hebben de grotere kernen elk een eigen bedrijventerrein en een eigen 
sportterrein. De grotere kernen hebben een relatief goed voorzieningenniveau. 
Ze beschikken in ieder geval over een kerk, basisschool, peuterspeelzaal, artsen-
praktijk, postkantoor, diverse detailhandelsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn 

met name te vinden in de oude kern en langs de uitvalswegen. Hier bestaat een 
zekere functiemenging met wonen en bedrijvigheid. De voorzieningen in de grotere 
kernen zijn niet alleen van belang voor de eigen kern, maar ook voor de 
omliggende middelgrote en kleinere kernen. 

De grotere kernen hebben nog grotendeels een landelijk karakter. Dit wordt met 
name bepaald door ruimtelijke relaties met het buitengebied en door het ruim 
opgezette en groene karakter van de kernen, met plaatselijk nog open ruimten met 
boomgaarden, weitjes en moestuinen.

In de vier grotere kernen wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering en naar 
goede mogelijkheden voor woningbouw en bedrijvigheid. Woningbouw en bedrij-
vigheid zullen juist in deze kernen worden geconcentreerd. In eerste instantie wordt 
gezocht naar mogelijkheden voor inbreiding binnen de bestaande kern. Hierbij 
wordt niet alleen gedacht aan een opvulling van lege plekken, maar moet met 
name ook worden gedacht aan creatieve toepassingsmogelijkheden voor intensief, 
meervoudig en/of flexibel ruimtegebruik, geënt op de schaal van de kern. In tweede 
instantie komen uitbreidingsmogelijkheden aan bod.

8  middelgrote kernen

De gemeente Buren kent vier middelgrote kernen: Eck en Wiel, Ingen, Kerk-
Avezaath en Zoelen. Deze kernen hebben in de bebouwde kom 1000 à 2000 
inwoners. Buiten een oude kern, bestaan deze kernen uit enkele beperkte dorps-
uitbreidingen. Bovendien hebben de middelgrote kernen elk een eigen sportterrein. 
Een eigen bedrijventerrein is bij geen van de middelgrote kernen aanwezig. 
De bedrijvigheden zijn beperkt van omvang en liggen verspreid.

De middelgrote kernen hebben een beperkt voorzieningenniveau. Wel beschikt 
iedere kern over een kerk, een basisschool, een dorpshuis, een horecagelegenheid 
en enkele winkels. Deze voorzieningen zijn met name te vinden in de oude kern en 
langs de uitvalswegen. Van een echte concentratie is hierbij geen sprake.
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De middelgrote kernen hebben nog in sterke mate een landelijk, dorps karakter. 
Dit wordt met name bepaald door de talrijke ruimtelijke relaties met het buitenge-
bied en door het ruim opgezette, groene karakter van de kernen, met plaatselijk nog 
open ruimten met boomgaarden, weitjes en moestuinen.

In de vier middelgrote kernen wordt gestreefd naar een kwaliteitsverbetering. 
Beperkte woningbouw is mogelijk. Om een evenwichtige spreiding van de 
woningbouw over de diverse delen van de gemeente te bereiken kan, indien er in 
één van de vier grotere kernen niet voldoende locaties voor in- en uitbreiding van 
woningbouw voorhanden zijn, worden uitgeweken naar alternatieve locaties in een 
nabijgelegen middelgrote kern. In eerste instantie wordt gezocht naar mogelijkhe-
den voor inbreiding binnen de bestaande kern. Hierbij wordt niet alleen gedacht 
aan een opvulling van lege plekken, maar moet met name ook worden gedacht 
aan creatieve toepassingsmogelijkheden voor intensief, meervoudig en/of flexibel 
ruimtegebruik, geënt op de schaal van de kern. In tweede instantie komen beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden aan bod.

11 kerk-avezaath

Huidige situatie
Kerk-Avezaath is van oudsher een gestrekt dorp met een goed herkenbare voor- 
en Achterstraat. Aan de uiteinden van de lintbebouwingen, bij de oude dorpskerk 
in het zuiden en bij het huis Teisterbant in het noorden, heeft het dorp waardevolle 
relaties met het buitengebied. De weinige voorzieningen liggen verspreid, maar met 
name binnen de oude kern. Uitbreidingen van de woonbebouwing hebben zowel 
aan de oost- als de westzijde van de oude kern plaatsgevonden. Het sport-
terrein ligt aan de noordzijde van het dorp. Het dorp wordt aan twee zijden 
begrensd door hoofdwegen. Aan de westzijde loopt de Provinciale weg, aan de 
zuidzijde ligt de autosnelweg A15. Langs de A15 wordt thans de Betuweroute 
aangelegd. De hoofdwegen veroorzaken een aanzienlijke geluidhinder voor de 
woonbebouwing van Kerk-Avezaath.

Inbreiding/intensief ruimtegebruik
In Kerk-Avezaath bestaan slechts beperkte mogelijkheden voor een verdichting 
van de bebouwing. De relatief grote kavels in het oude gedeelte van Kerk-Avezaath 
zijn van belang voor het landelijke karakter en moeten worden gespaard.

Wel zijn er op tal van plaatsen, met name binnen de oude kern, mogelijkheden voor 
het intensiveren van het gebruik van de bestaande bebouwde ruimte. Te denken valt 
aan functiemenging met kleinschalige bedrijvigheden en voorzieningen en aan de 
verbouw tot appartementen. Eén en ander wel passend binnen karakter en schaal 
van een landelijk dorp.

Uitbreiding woonbebouwing
Bij een verdere uitbreiding van de woonbebouwing moet met name worden gedacht 
aan een uitbreiding van de dorpsuitbreiding Lutterveld in noordelijke richting. 
Hierbij dient afstand te worden gehouden tot de Provinciale weg en tot het buurt-
schap De Woerd. Vooralsnog is het beter om de gehele hoek tussen de Provinciale 
weg en het buurtschap De Woerd niet te benutten voor uitbreidingen. De watergang 
ten noordwesten van de huidige kern biedt potentie voor het vormgeven van een 
duurzame dorpsrand. Uitbreidingen ter plaatse van de waardevolle relaties met 
het buitengebied en in de geluidszones langs de A15 en de Betuweroute zijn niet 
wenselijk.



Woningbehoefte

De woningbehoefte van de gemeente Buren is verwoord in het uitgebreide rapport
“Woonvisie”. Dit rapport is goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 mei 2007.

Globale samenvatting 
De geldigheidsduur van “Woonvisie” is drie jaar. Het rapport zal voor de volgende gemeenteraads-
verkiezingen worden geëvalueerd waardoor de nieuwe gemeenteraad het kan actualiseren. Als bewo-
nersvereniging willen we de woonvisie monitoren en indien nodig aan de bel trekken. De kernopgave is 
behoud van de kwaliteit en bevorderen van de leefbaarheid van de kern. De voorgestelde groei bedraagt 
dertienhonderd woningen in de gehele gemeente Buren tot 2015. De gewenste woningverdeling is: een 
derde sociaal, een derde betaalbaar en een derde duur.

Uitgangs- en aandachtspunten
- nieuwbouw is mogelijk in alle kernen;
- speciale aandacht voor starters en senioren;
- behoud en realisatie van vitale kernen waar het prettig wonen is voor iedereen;
- blijvend kunnen huisvesten van eigen inwoners waardoor een positief effect ontstaat op de 
 leefbaarheid. Het is daarbij van belang dat het woningprogramma voor Kerk-Avezaath daadwerkelijk  
 voorziet in de behoefte van ons dorp.

De gemeente Buren is verdeeld in vier servicegebieden. Kerk-Avezaath valt in het gebied Buren. 
De andere kernen in dit gebied zijn: Buren, Asch, Erichem en Zoelen.

Ontwikkeling van vitale kernen is mogelijk door:
- minimaal te voorzien in de eigen woningbehoefte;
- een gedifferentieerde (leeftijd en inkomen) opbouw van de samenleving na te streven; 
- een duurzame bestaansbasis te stimuleren;
- een goede woonkwaliteit na te streven;
- eigenheid van de kern te behouden/beschermen;
- aandacht te hebben voor de lokale economie (werk en diensten);
- aandacht te hebben voor voorzieningen in de kern.

bijlage 4 
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Energiezuinige woningen
Servicegebied Buren driehonderd woningen tot 2015. Organiseren jaarlijkse woon-
conferentie met lokale partijen die bezig zijn met wonen werk en zorg. Continue 
stroom van kleine hoeveelheden waardoor steeds kan worden ingespeeld op veran-
derde vraag.

In Kerk Avezaath worden speciaal de “woonzorgvriendelijke woningen” genoemd. 
Dit zijn woningen die zonder trappen van buiten af bereikbaar zijn en waarbij de 
zogeheten primaire ruimtes (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal één slaap-
kamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden. Drempels in de woning zijn laag of 
ontbreken en de deuren zijn extra breed voor rolstoelgebruik. In deze woningen kan 
zorg op afspraak worden geregeld. Soms zijn aanvullende diensten of aanpassingen 
in de woning of het wooncomplex gewenst, zodat mensen er ook zonder zorg kun-
nen verblijven.

Actiepunten
- in de kernvoorraad maximaal tweehonderdnegentig woningen toevoegen tot   
 2015, inclusief verbeteren van de differentiatie aansluitend bij de woonwensen;
- inzetten voor starters van specifieke instrumenten om koopwoningen beter 
 beschikbaar te maken, zoals Koopgarant of Collectief Particulier
 Opdrachtgeverschap;
- labelen huurwoningen voor starters;
- gezinnen met kinderen binden aan de gemeente door toevoeging van 
 koopwoningen aan het betaalbare en duurdere segment;
- inzetten op een persoonlijke benadering van senioren om hun woonwensen te  
 realiseren in de bestaande voorraad en bij nieuwbouw;
- waar mogelijk aanpassen van de bestaande voorraad woningen; 
- verbeteren van de wonen-, welzijns- en zorginfrastructuur.

Asch, Erichem, Kerk-Avezaath en Zoelen
- in de kleine kernen de mogelijkheid en noodzaak voor oprichting van een 
 welzijnspunt onderzoeken;
- inwoners van Zoelen en Kerk-Avezaath zijn, gezien de nabijheid, sterk 
 gericht op de maatschappelijke- en commerciële voorzieningen in Tiel.

Woningbouw, Asch, Erichem, Kerk-Avezaath en Zoelen
- corporatie SVT onderzoekt de nieuwbouwmogelijkheden in Zoelen en 
 Kerk- Avezaath.
- ook wil SVT in de kleinere kernen op beperkte schaal huurwoningen verkopen  
 (thans gepland: één woning in Asch, zeven in Erichem, negen in Kerk- Avezaath  
 en elf in Zoelen);
- Zoelen: locatie Scharenburg circa vijfenzeventig woningen. 
 Programma ligt vast;
- gezien de geringe omvang en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden (vanwege  
 de contouren) van de kleinere kernen, is het gewenst om woningbouw in Asch  
 en Erichem alleen te realiseren als er zich mogelijkheden voordoen op vrijko-  
 mende locaties. Inzet op gezinnen, zoals de locatie Schaapsweide in Erichem.

Deelgebied Buren (Zoelen, Kerk-Avezaath, Erichem, Asch)
- ontwikkelingsrichting: vorstelijk wonen in Buren.

Actiepunten wonen
- toevoeging van circa driehonderd woningen tot 2015 als deel van het 
 gemeentelijk bouwprogramma;
- Buren: woonmilieu realiseren inspelend op vorstelijk karakter van de kern 
 Buren (duurdere segment, historische sfeer);
- Zoelen: woonmilieu realiseren inspelend op lommerrijk karakter (groen, ruim)
- meer nultredenwoningen, zowel huur als koop;
- meer rijwoningen, vooral in de koopsector, deels door verkoop van 
 huurwoningen in alle kernen.

Actiepunten wonen welzijn zorg
- mogelijkheden en de noodzaak van realisatie welzijnsplekken in Zoelen, Kerk-
 Avezaath, Erichem, Asch op haalbaarheid onderzoeken. Mogelijk nog enkele
 Woonzorgvriendelijke woningen realiseren in alle kernen.
- gemeente wil op het facet “wonen” regie voeren (wat betekent dit?);
- stimuleren: rol van de gemeente is initiëren van nieuwe ontwikkelingen en
 voldoende keuzemogelijkheden (variëteit); 



- gemeente stimuleert partijen dat zij vanuit hun verantwoordelijkheden bijdragen  
 aan de uitvoering;
- situeren: de gemeente heeft kennis en overzicht van het netwerk van partijen en  
 bestaande initiatieven. Hierdoor is zij in staat een integrale afweging te maken;
- steun creëren: de gemeente zorgt voor (blijvend) draagvlak voor het beleid bij  
 betrokken organisaties;
- structureren: de gemeente onderhoudt netwerken en maakt afspraken over uit  
 voering van beleid;
- sturen: de gemeente gebruikt haar beschikbare instrumenten (waaronder 
 vergunningen en subsidies) om ontwikkelingen te sturen.

Actiepunten
- overleg gemeenteontwikkelaars om het gemeentelijk woonbeleid gerealiseerd
 te krijgen. Hierbij inzet van instrumenten die de gemeente krijgt op basis van de 
 Grondexploitatiewet.

- organiseren jaarlijkse woonconferentie met lokale partijen die bezig zijn met
- wonen, welzijn en zorg.

Actiepunten
- maken van prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties over 
 uitvoering van het woonbeleid voor de komende vier jaar;
- jaarlijkse monitoren van beleid;
- evaluatie woonbeleid en prestatieafspraken na drie jaar (vóór de gemeenteraads 
 verkiezingen in 2010);
- eventueel ná drie jaar aanpassing woonbeleid en prestatieafspraken.

Voor meer informatie:“Woonvisie” www.buren.nl
Actueel/plannen&projecten/woonvisie/concept mei 2007.
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Principes duurzaam bouwen 
Principes van duurzaam bouwen, die als uitgangspunt gelden bij de in- en 
uitbreiding van de kernen, zijn:
- inpassing van landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische en 
 waterhuishoudkundige structuren en elementen in een robuuste groenstructuur;
- adequate maatregelen tegen geluid- en stankhinder, bodemverontreiniging en  
 verkeersaantrekking;
- locatiekeuzes ten opzichte van bestaande of te realiseren openbaar vervoer- en  
 fietsinfrastructuur;
- compensatie van de versnelde afvoer van water over bebouwd en verhard 
 oppervlak door het toepassen van waterdoorlatende verharding, door de 
 realisatie van extra waterberging en door het afkoppelen van regenwater van het  
 riool en de infiltratie van dit water in de bodem;
- gebruik maken van zonnewarmte door een gunstige situering van de bebouwing  
 ten opzichte van de zonnestand en het toepassen van zonnecollectoren;
 het bieden van een gedifferentieerd woningaanbod.

Duurzaam wonen
Extra aandacht is vereist voor waterberging, bijvoorbeeld door het aanleggen van 
retentievijvers. Deze waterberging zou tevens gebruikt kunnen worden voor het 
verhelpen van de wateroverlast in de huidige wijk ten westen van de Achterstraat.

Energie speelt een belangrijke rol. Uitgangspunten voor het energieconcept van 
woningen zijn:
- voorkom onnodig gebruik;
- gebruik duurzame/eindeloze bronnen;
- gebruik eindige bronnen verstandig.

Dit betekent:
- beperken van de energievraag door een goede isolatie, kierdichting, voorkomen  
 van koude bruggen, warmteterugwinning en lage temperatuursystemen zoals   
 wandverwarming;
- gebruik van zonne-energie door oriëntatie van de woonkamers op de zon, het  
 gebruik van zonne-energie voor verwarming en warm tapwater en het gebruik  

 van zonnecellen voor het opwekken van elektriciteit;
- gebruik van windenergie voorbereiden;
- verstandig gebruik van eindige bronnen door toepassen van hoogrendement   
 ketels, warmtepompen en warmte/kracht koppeling.

De woningen moeten een hoog isolatieniveau krijgen. Wandverwarming is het 
meest voorkomend lage temperatuur systeem. Voor ventilatie is een gebalanceerde 
ventilatie met warmteterugwinning gewenst in combinatie met natuurlijke toe-
voer van ventilatielucht door roosters in de gevels in de zomer. De bewoner kan 
de toevoer van de gebalanceerde ventilatie dan afschakelen waardoor alleen de 
mechanische afvoer  gehandhaafd blijft en lucht via de roosters in de gevels wordt 
toegevoerd.

Zonne-energie voor elektriciteit
Op de woningen zonnecellen plaatsen voor het opwekken van elektriciteit. 
De cellen in het dakvlak opnemen.

Water
Schoonwater (regenwater van de daken) gaat naar aan te leggen retentievijvers. 
Straatwater, grijs en zwart water worden van het kwetsbare waterwingebied 
weggeleid.

Regenwater
Het schone regenwater van de daken wordt via een gesloten systeem van buizen 
opgevangen in retentievijvers. Om de directe toevoer van regenwater te beperken 
kunnen bijvoorbeeld bergingen, garages van een vegetatiedak worden voorzien. 
Op deze manier wordt een deel van het regenwater langer in de wijk vast gehouden 
met een gunstig effect op het microklimaat van de directe omgeving.

Straatwater
Het straatwater wordt verzameld in een systeem van ondiepe brede greppels waar 
het maximaal wordt geïnfiltreerd in de ondergrond. In verband met de weinig 
doorlatende grondsoort in het gebied zal deze infiltratie beperkt zijn. Omdat straat-
water min of meer verontreinigd kan zijn, wordt het straatwater weggeleid van de 
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beschermingszones van het waterwingebied. Het overschot kan doorstromen naar 
retentievijvers.

Grijs water
Het afvalwater van wasmachines, douches en keukens kan via een helofytenfilter 
worden gezuiverd.

Zwart water
Het rioolwater, afkomstig van toiletten wordt op het hoofdriool geloosd.

Waterbesparende voorzieningen
Om onnodig waterverbruik tegen te gaan zijn in de woningen de gebruikelijke 
waterbesparende voorzieningen vereist. Zoals een waterbesparend toilet met een 
geringe toiletspoeling (vier literspoeling), een waterbesparende douchekop en 
waterbesparende kranen.

principes duurzaam veilig

Principes van duurzaam veilig, die als uitgangspunt gelden bij de in- en uitbreiding 
van de kernen, zijn:

- een eenvoudige en herkenbare inrichting van wegen en paden, met eenduidige  
 verkeerssituaties;
- zoveel mogelijk toepassen van verblijfsgebieden met een snelheidslimiet van 
 30 km/u;
- scheiden van gemotoriseerd verkeer en overig verkeer op gebiedsontsluitings- 
 wegen, met zoveel mogelijk aparte, in groenstructuur opgenomen gebiedsont- 
 sluitingen voor fietsers en voetgangers;
- aanbrengen van verkeersremmende maatregelen bij ingangen verblijfsgebieden  
 en bij kruisingen van gemotoriseerd verkeer en overig verkeer,
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gemeentelijk rioleringsplan 

Artikel 9a Wet op de waterhuishouding. 
De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor 
het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structu-
reel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het tref-
fen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de 
provincie behoort.

5 grondWaterzorgplicht
De wet op de waterhuishouding legt ook de grondwaterzorgplicht vast.

De gemeente is geen beheerder maar regisseur van het grondwater. Het water-
schap beheert het oppervlaktewater. Tussen grond- en oppervlaktewater bestaat 
een nauwe samenhang. Op dit grensvlak is samenwerking tussen beide overheden 
vanzelfsprekend.

De gemeente beheert voorzieningen in de vorm van een openbaar ontwateringstel-
sel, waarmee grondwater wordt ingezameld, getransporteerd, nuttig toegepast of 
teruggebracht in het milieu. Het af te voeren grondwater kan afkomstig zijn van 
openbaar terrein en van particuliere percelen. Voor de inzameling op particulier 
terrein is de perceeleigenaar verantwoordelijk. Daarnaast is een woningeigenaar 
conform de bouwregelgeving verantwoordelijk voor de waterdichtheid van zijn 
woning (zowel dak als vloer!).

De gemeente rekent de volgende taken tot haar verantwoordelijkheid:
• In de bestemmingsfase potentiële problemen verkennen en voorkomen op  
 basis van de ‘watertoets’ (ruimtelijke ordening).
 In de inrichtingsfase de maatregelen realiseren door middel van grondex 
 ploitatie en bouwvoorschriften (bouwvergunning).
 In onvoorziene omstandigheden binnen de grenzen van doelmatigheid,   
 maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de 
 grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

 Opzetten van een grofmazig grondwatermeetnet dat verfijnd wordt op   
 basis van klachten. In elke kern moet een grondwatermeetpunt aanwezig  
 zijn. Inventariseren en beheren van drainage.

De gemeente spreekt van grondwateroverlast als de grondwaterstand, gemeten in 
het wegprofiel, hoger is dan 0,50 m’ beneden maaiveld voor een aaneengesloten 
periode van 2 weken.

Grondwateronderlast is niet bekend binnen de gemeente.
(Grondwateronderlast zijn te lage grondwaterstanden die tot schade leiden, zoals 
bijvoorbeeld verdroging of rottende paalfundering)

De wet geeft gemeenten de plicht voor een loketfunctie. Burgers moeten bij de 
gemeente terecht kunnen met een klacht. Deze ruimte werd al geboden, via de 
dienstverleningskanalen. Een fysiek waterloket wordt vooralsnog niet ingericht. 
Als de informatievraag over grondwater toeneemt, volgt een heroverweging.
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