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RES regio Drechtsteden telt 7 gemeenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikt over een rijke databank op het gebied van monumentenzorg,

archeologie, historisch landschap en museale collecties. Wilt u deze data bekijken? Dat kan eenvoudig.

Scan de QR-code en u heeft direct toegang tot onze RCE-dataviewer.

Onderlegger voor de Regionale Energiestrategie
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De Alblasserwaard kenmerkt zich door een vrijwel aaneengesloten reeks van op de rivier gerichte en dicht bebouwde dorpen die het gebied omzomen. 

Daarachter ligt het grasland in lange stroken, min of meer haaks op de rivierdijken. Door het midden van de Alblasserwaard (buiten de RES-regio) loopt een 

aaneengesloten lint van dorpen lopend van Oud-Alblas tot Goudriaan. In de zuidelijke randzone verbreekt het veenriviertje de Giessen de doorgaande rij van 

op de rivier gerichte nederzettingen. Het huidige landschap is ontgonnen vanaf de 11de eeuw en heeft een regelmatig verkavelingspatroon met lange stroken. 

Door bodemdaling van het veen, werden dijken en kaden aangelegd en werd het afwateringsysteem zo aangepast, dat al het water bij Kinderdijk uitgeslagen 

werd. Hier ontstond rond 1740 een complex van windmolens en weteringen, met een getrapt systeem van vier boezems. Het is sinds 1997 Werelderfgoed.

Opvallende elementen zijn voorts een tiendweg ten zuiden van de Lekdijk en enkele rivierduinen of donken, die hoge archeologische waarde hebben.

Alblasserwaard
Uitgestrekt, open en karakteristiek Hollands laagveengebied met strokenverkaveling,gelegen tussen Lek en Merwede, met langs 
de rivierdijken een aaneengesloten rij dorpen en steden. Het molencomplex Kinderdijk staat op de Werelderfgoedlijst.
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RES. Een Regionale Energiestrategie
Nederland is opgedeeld in dertig energie-regio’s. Gemeenten, provincies en waterschappen werken 

binnen de regio samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om 

gezamenlijk keuzes te maken voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie 

in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

RCE. Kenmerken en identiteit gebied
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich in om erfgoed te integreren in ruimtelijke ont-

wikkelingen. Bij de afweging van strategische keuzes en gebiedsgericht maatwerk gaat de Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI) uit van het principe: Kenmerken en identiteit van het gebied staan centraal. 

Cultuurhistorie en herkenbaarheid van het landschap, eigen aan onze identiteit, bepalen in 

belangrijke mate of de maatschappij een ruimtelijke ontwikkeling als passend ervaart. 

 

Deze kaart is onderdeel van een handreiking die de regio helpt om een RES op te stellen, rekening 

houdend met de (cultuurhistorische) karakteristieken en kenmerken van het cultuurlandschap.

Ook vindt u op de site van de rijksdienst ‘panorama landschap’ en digitale thematische landschaps-

kaarten. Door de kennis te ontsluiten blijft de geschiedenis van onze leefomgeving voor ons allen 

herkenbaar. Zie: www.cultureelerfgoed.nl/duurzaam

Voor informatie over archeologie: rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=WaardekaartVeelvoud
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