Aan het College van B&W van de gemeente Geldermalsen
Postbus 112,
4190 CC Geldermalsen

Betreft: Verharding Langedijk Acquoy - Fort Asperen

Amsterdam/ Zutphen, 18 oktober 2016

Geacht college,
Erfgoedvereniging Bond Heemschut commissie Gelderland wil indachtig haar belang ter
bescherming van cultureel erfgoed u graag attent maken op de aantasting van cultuurhistorie door
de verharding van de Langedijk te Acquoy. Het volgende is aan de hand.
Door uw college is op 12 augustus 2016 een omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen
van wegverharding op het gedeelte van de Langedijk tussen de huisnummers 36 en 62 te Acquoy.
De Langedijk is een onverharde dijk die loopt van Acquoy naar Fort Asperen. Met de vergunning
moet een einde worden gemaakt aan het stofprobleem voor omwonenden.

Cultuurhistorische waarde Langedijk
De Langedijk is een zogenaamde tuimeldijk. Dat is een lage dijk die zo ontworpen is dat bij een hoge
waterstand overstromingen toegelaten kunnen worden. De dijk stamt uit de middeleeuwen als
onderdeel van de dorpspolderstructuur rond Acquoy. De zanddijk kon snel afgegraven worden en
als overlaat fungeren als in de winter het water snel afgevoerd diende te worden. Later is dit
systeem van waterbeheersing geïncorporeerd in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Je kon dus alles
met deze zanddijk en dat heeft zich ook keer op keer bewezen. Door de Langedijk voor de helft te
verharden tast je onomkeerbaar het karakter en wezen van de dijk aan. Dat lijkt ons niet de
bedoeling.
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Stofprobleem
Het stofprobleem van de omwonenden zullen we niet ontkennen. Dat is vervelend. Bij navraag bij
buurtbewoners blijkt dat de problemen zijn ontstaan nadat de weg de laatste keer is aangepast. De
bij vele bezoekers geliefde landelijke uitstraling van de zandweg heeft er voor gezorgd dat de
bovenlaag is gaan loszitten en stuiven. De weg zal verhard worden middels een teerlaag en grof
grind. Daarmee is het stofprobleem misschien verholpen, maar zal het bijzondere karakter van een
zanddijk die afgegraven kan worden, verdwijnen.

Dringende oproep
Heemschut Gelderland doet uw college een dringende oproep om ten behoeve van behoud van de
onverharde Langedijk uw besluit om de vergunning te verlenen te heroverwegen en een nieuw
besluit te nemen waarin gezocht wordt naar een oplossing die voor alle partijen redelijk is.

Wij zijn ervan overtuigd dat een goed ontwerper een oplossing kan bedenken die recht doet aan
het historische karakter, de landelijke uitstraling en het stuifprobleem.
Wij zijn graag bereid om onze brief nader toe te lichten in uw College.

Met vriendelijke groet,

Maud Arkesteijn, voorzitter

John van Duren, secretaris
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