
Stedenbouw en landschap 
Inloopavond Griftdijk 12-10-’22
Disclaimer?

?
Griftdijk vroeger
- Lijn in een open agrarisch landschap
- Duidelijke lijn naast een watergang

Griftdijk nu
- Lint in een stedelijk landschap
- Niet meer de herkenbare doorgaande lijn 
die het ooit was. Nog wel een herkenbare, 
duidelijk afwijkende weg binnen de 
Waalsprong. 

Toekomst
Wat moet het karakter 
van het lint worden?

Diversiteit in profielopbouw, maar met 
terugkerende elementen:
- Ruige bermen naast rijbaan
- Waterlopen in groene bermen
- Hoogte verschil tussen rijbaan en fietspad
- Fietspad langs de dijk
- Oriëntatie van bebouwing op de weg 

Schaal van de gebouwen
neemt toe

Vernadering in functie van 
wonen naar bedrijvigheid

Orientatie van de bebouwing op de 
Griftdijk

Landschappelijk lint met variatie in 
indeling (profielopbouw)

Bebouwing heeft geen relatie met 
de Griftdijk 

Te weining ruimte voor gewenste/ 
noodzakelijke inrichting 

Van ‘woonstraat’ naar 
ontsluitingsweg voor bedrijfterrein

Groene berm en hoogteverschil tussen 
rijbaan en fiespad meest continue 

Gebouwen geen oriëntatie 
op de Griftdijk

Relatie met de bebouwing Landschappelijk lint 

Wensbeeld Stedenbouw en Landschap

Bomen langs de Griftdijk

Bermen 

Watergang ligt 
lager  

Schematische weergave huidig profiel Griftdijk 

Fietspad 
Rijbaan 

Berm vangt hoogtever-
schil op 

Bomen in wis-
selende posi-
ties 

• Continuïteit versterken
• Versterken landschappelijke lijn met ruraal karakter 

(Betuws karakter)
• Groene bermen als continu element
• Waar mogelijk boomstructuren toevoegen
• Behouden hoogteverschil tussen rijbaan en fietspad 

(aanliggende structuren)
• In te vullen open delen en grote kavels in een losse 

(groene) korrel 
• Bebouwing oriënteert zich op de Grifdijk 
•  Afwisseling grotere en kleine percelen met groene tuin 

aan Griftdijk
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Griftdijk
Orientatie
Bebouwing

Ambities vanuit ruimtelijke kwaliteit

• Continuïteit versterken
• Versterken landschappelijke lijn met ruraal karakter (Betuws karakter)
• Groene bermen als continu element, waar mogelijk boomstructuren toevoegen
• Behouden hoogteverschil tussen rijbaan en fietspad (aanliggende structuren)
• In te vullen open delen en grote kavels in een losse (groene) korrel 
• Bebouwing oriënteert zich op de Grifdijk 
• Afwisseling grotere en kleine percelen met groene tuin aan Griftdijk

WAT ZIEN WE BUITEN?

• Lint in een stedelijk landschap
• Niet meer de herkenbare doorgaande lijn die het ooit was. Nog wel een 

herkenbare, duidelijk afwijkende weg binnen de Waalsprong.

STEDENBOUW

Van ‘woonstraat’ naar ontsluitingsweg 
voor bedrijfterrein

Bebouwing heeft geen relatie met de 
Griftdijk  

Orientatie van de bebouwing op de 
Griftdijk

Schaal van de gebouwen neemt toe
Verandering in functie van wonen 

naar bedrijvigheid


