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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Bij de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte is in de Planologisch Kernbeslissing Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) vastgelegd dat de leefbaarheid van de regio verbeterd zou 
worden. In het Bestuursakkoord inzake uitvoering van het PMR is afgesproken dat de provincie 
Zuid-Holland in opdracht van het Rijk uitvoering geeft aan de realisatie van 750 ha natuur- en 
recreatiegebied. Een van de gebieden waar dit plaats zou moeten vinden, is het Buijtenland van Rhoon. 
In 2006 is voor dit gebied  aangegeven dat een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied 
wordt gerealiseerd met een oppervlak van circa 600 hectare. Het gebied ten noorden van de Essendijk 
zou de hoofdfunctie openlucht- recreatie met natuurwaarden krijgen. Het gebied ten zuiden van de 
Essendijk zou de hoofdfunctie hoogwaardige natuur met recreatief medegebruik krijgen. Later is 
hiervoor het vigerende Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld.  
 
Dat bestemmingsplan kwam echter niet overeen met wat bewoners en gebruikers van het gebied voor 
ogen hadden. Vanwege dit gebrek aan draagvlak is in 2014 op initiatief van lokale agrariërs een 
alternatief plan gepresenteerd met de titel “Levend Buijtenland van Rhoon”. Dit plan is gebaseerd op de 
realisatie van hoogwaardige akkernatuur; een vorm van natuur die hand in hand gaat met recreatie en 
landbouw en die past bij het cultuurhistorisch polderlandschap.  
 
Vanuit de Tafel van Borging (waarin overheden, maatschappelijke organisaties en Havenbedrijf 
Rotterdam zijn verenigd) werden met name door betrokken natuurpartijen echter zorgen geuit over de 
te bereiken natuurwaarden in dit plan. Na adviezen van Alterra, oud-Minister Cees Veerman en een 
Commissie van drie kwartiermakers hebben het Rijk en de Provinciale Staten van de provincie 
Zuid-Holland uiteindelijk besloten om het alternatieve plan wel te omarmen, maar op voorwaarde dat 
het plan samen met betrokken natuur- en recreatiepartijen verder zal worden uitgewerkt tot gedeelde 
verifieerbare doelen. Dit was de aanleiding voor het Louis Bolkinstituut en de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap, met inbreng van natuurorganisaties, agrarische ondernemers, recreatiedeskundigen 
en lokale betrokkenen, een streefbeeld op te stellen. In het streefbeeld zijn de doelen beschreven die de 
komende jaren moeten worden gerealiseerd op het gebied van natuur, landbouw en recreatie. Het 
Streefbeeld wordt gerealiseerd door de gebiedscoöperatie waarin (lokale) natuurpartijen, agrarische 
ondernemers en recreatieondernemers op een gelijkwaardige manier samenwerken. 
 
Het streefbeeld is door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland op 3 juli 2018 vastgesteld. De 
gemeenteraad van Albrandswaard heeft het streefbeeld op 14 december 2020 vastgesteld. Daarmee is 
geborgd dat het streefbeeld als visiedocument dient voor het Buijtenland van Rhoon, voor zowel 
gemeente, provincie als gebiedscoöperatie. Het streefbeeld wordt met onderliggend bestemmingsplan 
planologisch mogelijk gemaakt en geborgd.  
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Streefbeeld 
Het streefbeeld is er op gericht om binnen het raamwerk van het cultuurhistorisch waardevolle 
polderlandschap 'hoogwaardige akkernatuur' te realiseren. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt, 
die door de intensivering van de landbouw in het geding is gekomen. Het streefbeeld zet met genoemde 
maatregelen daarom vol in op het herstellen van kenmerkende akkerflora en akkervogels. Doordat 
agrariërs in het gebied hier samen met natuurorganisaties aan werken, biedt het streefbeeld een unieke 
kans op het herstellen van deze kenmerkende natuurwaarden (zie figuur 1.1).  
 

 

 
Figuur 1.1 - Samenvattende kaart uit het streefbeeld  
 
Binnen de randvoorwaarden van het herstel van akkerflora en akkervogels is er niet alleen ruimte voor 
natuur-inclusieve landbouw, maar ook voor passende vormen van recreatief medegebruik. Door middel 
van monitoring en lerend beheren, gaan de agrarische ondernemers die lid zijn van de 
gebiedscoöperatie in de komende jaren ontdekken hoe de natuurdoelstellingen behaald gaan worden 
met aangepast agrarisch gebruik. De bedoeling is dat natuur en landbouw elkaar zullen versterken wat 
ook een positief effect zal hebben op het recreatief medegebruik door het herkenbare polderlandschap 
en de (akker)natuur. De ligging van het Buijtenland van Rhoon in de zuidrand van de stadsregio 
Rotterdam, zorgt ervoor dat de recreatiemogelijkheden in dit deel van de stadsregio sterk verbeteren. 
Dat is ook een van de redenen dat dit gebied als zodanig is aangewezen in de PMR. 
In paragraaf 3.3 wordt verder ingegaan op de toekomst die het streefbeeld schetst en de samenhang 
met het voorliggend bestemmingsplan. 
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Landbouw van de toekomst 
De huidige moderne landbouw in Nederland loopt steeds meer aan tegen de grenzen van duurzame 
voedselproductie. Stikstof, geur, mest, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en schaalvergroting zijn 
zomaar enkele onderwerpen die regelmatig ter discussie staan. Met de visie Landbouw, Natuur en 
Voedsel, Waardevol en Verbonden heeft de minister van Landbouw en voedselveiligheid een 
perspectief geschetst, waarbij circulaire- en natuurinclusieve landbouw de koers bepalen. Daarmee 
wordt de landbouw duurzamer, komt er zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen 
zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.  
Vergroten van de biodiversiteit, behoud van ruimtelijke kwaliteit en recreatief medegebruik van het 
platteland zijn doelen die daar nauw mee samenhangen.  
In die zin is het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon meer dan een visie op de toekomstige 
inrichting en beheer van enkele polders in het IJsselmondegebied. Het is eveneens een experiment voor 
circulaire- en natuurinclusieve landbouw in Nederland en Europa. Gezien de verduurzamingsdoelen en 
de rol die de landbouw daarin speelt, wordt dit plan door velen gezien als een voorbeeld van circulaire 
en natuurinclusieve landbouw zoals de minister dat bedoelt. 
Het moge duidelijk zijn dat dit perspectief  niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. De 
minister streeft ernaar circulaire landbouw in 2030 in Nederland is geïntroduceerd. Tot die tijd wordt er 
volop geëxperimenteerd in diverse pilots om van nieuwe ervaringen te leren. Zo zal het streven naar 
circulaire landbouw organisch kunnen groeien.  
  
Bestemmingsplan verbrede reikwijdte 
Gezien dit langetermijnperspectief dient het bestemmingsplan daarop aan te sluiten. Een plan dat 
aansluit bij de doelen die we nastreven en voldoende flexibel is om nieuwe ontwikkelingen die bijdragen 
aan die doelen te kunnen accommoderen. Om die reden stellen we een bestemmingsplan Verbrede 
reikwijdte op. In een dergelijk bestemmingsplan hebben we de mogelijkheid om op onderdelen vooruit 
te lopen op de Omgevingswet en kunnen we flexibiliteit toevoegen waar dat gewenst is. Tegelijkertijd 
biedt een dergelijk bestemmingsplan voldoende handvatten om kwaliteiten van natuur, landschap en 
cultureel erfgoed te borgen. 
 
Het bestemmingsplan kan worden gezien als een uitnodiging aan initiatiefnemers en ontwikkelaars om 
de mogelijkheden die het plan biedt, te benutten. Omdat de ontwikkeling van het gebied vooral aan de 
gebiedscoöperatie en initiatiefnemers wordt overgelaten, kan niet van de gemeente worden verlangd 
dat ze reeds bij het opstellen van het bestemmingsplan aangeeft hoe dit precies moet worden 
uitgevoerd. Om deze reden is de verplichting uit de Wet ruimtelijke ordening om de uitvoerbaarheid van 
het plan aan te tonen, niet van toepassing. De gemeente zal de ontwikkelingen in het gebied vooral 
faciliteren en in mindere mate zelf de uitvoering ter hand nemen. Dit past goed bij het organisch groeien 
naar het streefbeeld. 
 
Ook in het huidige stadium van het voorontwerpbestemmingsplan komt deze dynamiek tot uiting. De 
visie waar we met het Buijtenland van Rhoon naar toe willen is helder verwoord in het streefbeeld. Na 
de oplevering van het streefbeeld in 2018 en de oprichting van de gebiedscoöperatie aan het einde van 
dat jaar, is de realisatie van de maatregelen ter hand genomen door de gebiedscoöperatie, met het oog 
op realisatie van deze maatregelen in 2026. Dat wil overigens niet zeggen dat daarmee ook alle doelen 
gerealiseerd zijn. Om tot hoogwaardige akkernatuur te komen, is langjarig beheer en monitoring nodig. 
 
Het ter inzage leggen van het voorontwerp is daarin een momentopname, waarin de ontwikkelingen van 
dat moment verwerkt zijn het het bestemmingsplan. Deze ontwikkelingen gaan gedurende het 
planproces (van voorontwerp naar ontwerpplan en van ontwerpplan naar vaststelling) gewoon door. Als 
in een volgende fase bepaalde ontwikkelingen zodanig zijn uitgekristalliseerd, dat ze rechtstreeks in de 
regels of op de verbeelding kunnen worden vertaald, dan doen we dat. Als een ontwikkeling nog niet zo 
ver is, kunnen later via de flexibiliteitsbepalingen dergelijke ontwikkelingen alsnog worden gerealiseerd. 
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In Bijlage 1 Toelichting gebruik mogelijkheden Chw is aangegeven op welke manier gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheden van de pilot-status onder de Crisis- en herstelwet.  
 
Rolverdeling  
Drie partijen vervullen een sturende rol bij de realisatie van het streefbeeld; de gebiedscoöperatie, de 
gemeente en de provincie. Deze rolverdeling ziet op twee verschillende taken. 
1. de realisatie van het streefbeeld; 
2. het opstellen (en uiteindelijk vaststellen) van een bestemmingsplan. 
 
Voor de realisatie van het streefbeeld zijn de gebiedscooperatie en provincie aan zet, waarbij de rol- en 
taakverdeling is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 
De gebiedscoöperatie is de uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor de planvorming, 
realisatie en beheer van het gebied. Zij verpachten de ter beschikking gestelde  gronden en zijn eerste 
aanspreekpunt voor nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de monitoring en doet 
daarvan verslag in jaarplannen. 
 
De provincie is eindverantwoordelijk voor de realisatie van het project, waarbij de gebiedscoöperatie de 
ruimte wordt geboden om binnen de overeengekomen kaders tot zelfrealisatie over te gaan. Daartoe 
stelt de provincie middelen (grond en geld) ter beschikking aan de gebiedscoöperatie en ziet de 
provincie toe op de voortgang en de uitvoering van het project. Als dat nodig is om tot realisatie te 
komen, zal de provincie ook tot grondverwerving en onteigening over gaan. 
 
Voor het opstellen van het bestemmingsplan is de gebiedscoöperatie initiatiefnemer en de gemeente 
het bevoegd gezag om het bestemmingsplan uiteindelijk vast te stellen. Ook de provincie heeft hierin 
een rol en toetst het provinciaal belang. 
Het bestemmingsplan moet de realisatie van het streefbeeld mogelijk maken. Dit kan door enerzijds de 
gewenste situatie te bestemmen, anderzijds door vergunningen voor nieuwe ontwikkelingen te 
verlenen. De gebiedscoöperatie voorziet de gemeente bij de vergunningverlening van advies.  
 
Uiteraard bestaat er grote samenhang tussen de realisatie van het streefbeeld en het bestemmingsplan. 
Zoals gezegd worden de gronden zodanig bestemd dat wordt bijgedragen aan de doelen van het 
streefbeeld. Zo is het grootste deel van het gebied bestemd als hoogwaardige akkernatuur. 
Tegelijkertijd zullen zich nieuwe ontwikkelingen in het gebied voordoen, die eveneens bijdragen aan de 
doelen van het streefbeeld. Het bestemmingsplan maakt dergelijke ontwikkelingen mogelijk door het 
opnemen van flexibiliteitsbepalingen. 
 
Door de verwevenheid tussen de realisatie van het streefbeeld en het opstellen van het 
bestemmingsplan, werken gebiedscoöperatie, gemeente en provincie samen bij het opstellen van het 
bestemmingsplan.  
 
 
Samenwerking in de praktijk 
De samenwerking tussen gemeente en gebiedscoöperatie op basis van dit bestemmingsplan, vindt 
plaats op het gebied van beleidsvorming als vergunningverlening. 
De gebiedscoöperatie is eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers die ontwikkelingen in het 
Buijtenland van Rhoon willen realiseren. Bij concrete aanvragen voor vergunningen op basis van het 
bestemmingsplan, adviseren zij de gemeente hierover. De gemeente neemt als bevoegd gezag 
uiteindelijk een besluit over de aanvraag. 
In dit bestemmingsplan wordt gewerkt met beleidsregels. Deze kunnen al naar gelang de behoefte 
worden uitgebreid of aangepast. Ook hierin heeft de gebiedscoöperatie een adviserende rol richting 
gemeente. De gemeente stelt nieuwe of aangepaste beleidsregels vast. Hierin is het college het 
bevoegd gezag. 
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1.2  Ligging plangebied 
Het plangebied Buijtenland van Rhoon is aan weerszijden ingesloten door de dorpen Rhoon en de VINEX 
locaties Portland en Carnisselande (Barendrecht). De zuidoostzijde van het plangebied loopt gelijk aan 
de gemeentegrens met de gemeente Barendrecht. In de zuidzijde van het plangebied ligt een golfbaan 
die grenst aan de Oude Maas. Net ten noorden van het plangebied ligt de snelweg A15. Het plangebied 
wordt  van noord naar zuid doorkruist door een leidingstrook. Het gebied zelf is één van de dichtstbij 
gelegen open landschappen voor de bewoners van het stedelijk gebied van Rotterdam en omstreken. 
Bovendien is dit gebied het grootste resterende open groengebied van het eiland IJsselmonde. 
 
De Rand van Rhoon en het Binnenland van Rhoon zijn niet meegenomen in het plangebied, ondanks dat 
in het vigerende bestemmingsplan 'Buytenland van Rhoon' deze gebieden wel waren meegenomen.  
Voorr het gebied dat bekend staat als 'Rand van Rhoon' bestaat geen duidelijkheid over de gewenste 
invulling van het gebied. Voor het Binnenland van Rhoon is een bestuursovereenkomst gesloten tussen 
gemeente en provincie waar de gewenste ontwikkelingen staan omschreven, maar over de verdere 
gewenste invulling van dit gebied bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. Wel heeft dit gebied (ten 
noorden van het plangebied) een belangrijke toekomstige functie voor het Buijtenland van Rhoon, in de 
vorm van een entreepoort. In deze entreepoort  moet ruimte geboden worden aan bijvoorbeeld 
intensievere vormen van recreatie, een bezoekerscentrum, bijbehorende horeca en een recreatief 
transferium.  
Er is één gebied dat niet in het streefbeeld is omschreven, maar wel wordt meegenomen in het 
plangebied. Dat is de golfbaan aan de Oude Maas en de directe omgeving ervan. Er zijn in dit gebied 
geen ontwikkelingen bekend die vragen om een nadere afweging. De mogelijkheden van de Crisis- en 
herstelwet zijn daarom niet nodig voor het gebied van de Golfbaan e.o.. 
 

 
Figuur 1 - plangebied Buijtenland van Rhoon 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan 
Ter plaatse van het plangebied vigeert momenteel het bestemmingsplan 'Bestemmingsplan 
Buytenland'. Dit bestemmingsplan is op 19 juni 2013 vastgesteld door de gemeente Albrandswaard. In 
paragraaf 1.2.is beschreven waarom de omvang van het plangebied afwijkt van het plangebied uit het 
vigerende bestemmingsplan. 

1.4  Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het vigerende beleid weergegeven, waarna in hoofdstuk 3 de huidige en 
toekomstige (planologische) situatie beschreven worden. In hoofdstuk 4 worden de relevante 
omgevingsaspecten toegelicht en in hoofdstuk 5 komt de artikelsgewijze toelichting aan de orde. Hierin 
staat welke keuzes zijn gemaakt bij het opstellen van de regels. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 ingegaan 
op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Ruimtelijk beleidskader 

2.1  Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van de ruimtelijk relevante beleidskaders voor het 
plangebied. Achtereenvolgens wordt ingezoomd op het geldende rijksbeleid, provinciaal beleid en 
gemeentelijk beleid. Samen vormen deze de beleidskaders waarbinnen de beoogde ontwikkeling plaats 
dient te vinden. 

2.2  Rijksbeleid 

2.2.1  Nationale Omgevingsvisie (2020) en Barro (2020) 
In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) formuleert het Rijk een nieuwe integrale aanpak waarin samen 
met andere overheden en organisaties optimaal kan worden gewerkt aan behoud van een gezond, 
leefbaar en economische sterk Nederland. Met steeds een zorgvuldige afweging van belangen spelen de 
volgende vier prioriteiten de komende een grote rol in de toekomstige ontwikkeling van de 
leefomgeving van Nederland: 
 ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 
 een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel; 
 sterke en gezonde steden en regio’s; 
 en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.  
 
Nationale belangen 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een 
selectieve inzet van rijksbeleid op 21 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 
verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. De belangen zijn momenteel nog vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro). Na ingang van de Omgevingswet wordt dit vertaald in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving (BKL). In het Barro gaat het om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, 
de bufferzones, nationale landschappen, het Natuurnetwerk Nederland, de kust, grote rivieren, militaire 
terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk 
proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten 
voldoen. 
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In het plangebied Buijtenland van Rhoon zijn meerdere nationale belangen uit de NOVI verankerd. Het 
gaat daarbij om de volgende belangen: 
1. Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen 
2. van de fysieke leefomgeving. 
3. Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit. 
4. Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. 
5. Waarborgen van de hoofdinfrastructuur voor transport van stoffen via (buis)leidingen. 
6. Waarborgen en versterken van een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat. 
7. Ontwikkelen van een duurzame voedsel- en agroproductie. 
8. Behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten 
9. van (inter)nationaal belang. 
10. Verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit. 
 
Het Barro is op 30 december 2011 in werking getreden en in 2020 voor het laatst geactualiseerd. Het 
Barro stelt niet alleen regels omtrent de aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Nationale 
Omgevingsvisie, maar stelt ook regels die in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen, om 
deze belangen te borgen.  
 
In figuur 2.1 is onder andere te zien dat het plangebied specifiek is aangewezen als natuur- en 
recreatiegebied vanuit het Barro. 
 

 
Figuur 2.1 - het groene vlak is natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde. Blauw is rivierbed. (bron: 
Ruimtelijke plannen)  
 
Toetsing en conclusie - NOVI 
In de NOVI komen een viertal beleidskeuzes voorbij die relevant zijn voor het gebruik van het gebied 
Buijtenland van Rhoon. De vier beleidskeuzes worden hieronder behandeld. De beleidskeuzes komen 
voort uit prioriteit 4) 'een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied'.  
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Beleidskeuze 4.1 - In het landelijk gebied verbeteren we de balans tussen het landgebruik en de kwaliteit 
van landschap, bodem, water en lucht. 
Het Rijk stelt dat herstel en verbetering van de Nederlandse natuur als geheel noodzakelijk is. Dat wil 
het Rijk behalen door natuurversterking en natuurinclusieve inrichting van de ruimte. Daarbij is het 
enerzijds het beschermen van de natuur tegen schadelijke middelen en anderzijds een prettig ruimtelijk 
leefklimaat heerst. Dat prettige leefklimaat is onder andere te behalen door het voeren van 
natuurinclusieve landbouw. Het Rijk stelt hier momenteel een nationaal programma Landelijk Gebied 
voor op. In dit programma wordt aandacht besteed aan herstel van natuur, maar ook van bodem- en 
watersystemen en klimaatadaptatie. 
 
 
Het Buijtenland van Rhoon is een van de eerste natuurinclusieve landbouwprojecten in Nederland en 
loopt vooruit op de beleidskeuze vanuit het Rijk. Met de beoogde doelen wordt invulling gegeven aan 
zaken als natuur- en bodemherstel. Met de uitvoering van dit bestemmingsplan wordt invulling gegeven 
aan het verbeteren van de balans van landgebruik in het landelijk gebied. Dit verbetert de kwaliteit van 
landschap, bodem, water en lucht. 
 
Beleidskeuze 4.2 - De biodiversiteit wordt beschermd en versterkt en het natuurlijk kapitaal duurzaam 
benut. 
Door de intensivering van de landbouw is de Nederlandse land- en waternatuur jarenlang achteruit 
gehold. Het Rijk wil dat de komende jaren dat de biodiversiteit herstelt. Het Buijtenland van Rhoon dat 
is gelegen in het Natuurnetwerk Nederland vormt een ideale uitgangspositie om het gebied om te 
vormen naar extensief landbouwgebied. Dit geeft de biodiversiteit een impuls. In het streefbeeld zijn 
diverse (met name landbouw- en natuur-) doelen gesteld om de biodiversiteit te versterken in het 
gebied. Er wordt ingezet op het versterken van de akkerflora in het gebied en het aantrekken van o.a. 
meer akkervogels. 
 
Beleidskeuze 4.3 - Er wordt een duurzaam en vitaal landbouw- en voedselsysteem mogelijk gemaakt, 
gebaseerd op kringlopen en natuurinclusiviteit. 
Het Rijk stelt dat de relatie tussen landbouw, landschap en natuur sterker en organischer moet worden 
dan het nu is. Om hier invulling aan te geven wil de overheid inzetten op kringlooplandbouw en 
natuurinclusieve landbouw. Precies de richting waar het gebied Buijtenland van Rhoon zich ook naar toe 
beweegt. Het doel is om een gezond ecosysteem te ontwikkelen waar de natuur niet leidt onder de 
landbouw, maar de natuur en de landbouw elkaar versterken en waar de boer gewoon zijn boterham 
mee kan blijven verdienen. Om dat laatste doel ook te bereiken worden er voor de boeren ook 
recreationele nevenactiviteiten mogelijk gemaakt.  
 
Beleidskeuze 4.4  - Unieke landschappelijke kwaliteiten worden versterkt en beschermd. Nieuwe 
ontwikkelingen in het landelijk gebied voegen landschapskwaliteit toe. Omgevingsbeleid wordt 
landschapsinclusief. 
Het Buijtenland van Rhoon is een van de eerste grote weidse gebieden buiten Rotterdam. Met dit 
bestemmingsplan wordt de bescherming en het behoudt van dat gebied voortgezet. Bovendien wordt 
het gebied zo ingericht dat er de ecologische en cultuurhistorische waarde versterkt wordt. Dit maakt 
het landelijk gebied vitaal. Vitaal platteland is een gebied waar het prettig wonen, werken en recreëren 
is. Voor de agrariërs in het gebied liggen er onder andere kansen om nieuwe (recreationele) 
verdienmodellen op te zetten.  
 
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan een van de vier hoofdprioriteiten 
uit de NOVI: het toekomstigbestendig maken van het landelijk gebied. Het project is een van de 
voorlopers in Nederland en is zo ingericht dat er veel gemonitord, bijgestuurd en geleerd kan worden.  
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Toetsing en conclusie - Barro 
Om de haven van Rotterdam uit te breiden en zo zijn concurrentiepositie te behouden heeft de 
Nederlandse overheid besloten de mainport Rotterdam te versterken, met respect voor de natuur, 
milieu en kwaliteit van de leefomgeving in Rijnmond. Daartoe is de Project Mainportonwikkeling 
Rotterdam (PMR) gestart. Het PMR kent drie deelprojecten 1) uitbreiding op de Maasvlakte 2 inclusief 
natuurcompensatie, 2) aanleg van 750 ha nieuwe natuur en recreatiegebieden op Midden-IJsselmonde 
en ten noorden van Rotterdam en 3) versterking van het bestaande Rotterdamse havengebied om de 
kwaliteit van leefomgeving in de regio te verbeteren. In 2006 is het gebied Buijtenland van Rhoon reeds 
opgenomen in de Planologisch Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) als locatie 
voor hoogwaardige natuur en recreatie met agrarisch medegebruik en in 2011 is dit in het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) benoemd als openbaar toegankelijk natuur- en 
recreatiegebied Midden-IJsselmonde (zie figuur 2.1.). 
Om via dit bestemmingsplan de realisatie van het Streefbeeld mogelijk te maken is ontheffing van het 
Barro noodzakelijk. De gemeente Albrandswaard vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) voor het ter visie leggen van het ontwerpplan ontheffing te verlenen voor de 
volgende onderdelen van het Barro  (pm). 
De minister van BZK heeft op (pm) ontheffing verleend. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan 
geen strijdigheden bevat met het Barro.  
 
Ook ligt het plangebied deels in het stroomgebied van De Maas en doorkruist de buisleidingenstraat 
Nederland het gebied. Voor dit deel van het plangebied geldt een conserverend karakter voor de aldaar 
liggende bestemmingen. 

2.2.2  Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 (geconsolideerd, 2019) 
Het doel van de Structuurvisie is om ruimte vrij te houden voor de aanleg van toekomstige buisleidingen 
van nationaal en internationaal belang voor het transport van gevaarlijke stoffen. Met de Structuurvisie 
Buisleidingen wil het Rijk duidelijkheid verschaffen aan zowel het bedrijfsleven dat daarmee kan 
rekenen op goede verbindingen voor buisleidingtransport, als aan provincies en gemeenten die hierop 
hun ruimtelijke plannen kunnen afstemmen. Gezien de ruimtelijke ontwikkelingen die in de laatste 
decennia hebben plaatsgevonden (grotere ruimtedruk) en die in de toekomst zullen voortgaan, zal in 
deze Structuurvisie met name de borging van het beleid in de plannen van andere overheden en in het 
leidingenbeheer bij leidingexploitanten een zwaarder accent hebben. 
 
Het Rijk ziet het bieden van ruimte voor leidingen van nationaal belang als vorm van goede nationale 
ruimtelijke ordening. Daarom wil het zelf zorg dragen voor het vrijhouden van ruimte op de 
hoofdverbindingen van buisleidingtransport van gevaarlijke stoffen en het bieden van ruimte voor 
toekomstige ontwikkelingen. Deze vrij te houden ruimte is vastgelegd in de voorliggende Structuurvisie 
Buisleidingen en de ruimtelijke doorwerking zal via het Barro in de bestemmingsplannen worden 
geregeld. 
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Figuur 2.2 - ligging buisleidingtracé zoals opgenomen in de structuurvisie buisleidingen 
 
Toetsing en conclusie 
Vanaf het noorden van het plangebied naar het zuiden loopt de buisleidingenstraat Nederland. Dit is 
een tracé van 100 meter breed gereserveerd voor buisleidingen en deze loopt van de Rotterdamse 
haven naar Zeeland/Antwerpen. Deze leidingstrook wordt in het voorliggende bestemmingsplan 
geborgd middels een dubbelbestemming. 

2.2.3  Ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling (art. 3.6.1 Bro, juli 2017) 
In het Besluit ruimtelijke ordening is in artikel 3.1.6 vastgelegd dat voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen moet worden. Voor nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven en 
worden gemotiveerd waarom niet binnenstedelijk in de behoefte kan worden voorzien.   
 
Toetsing en conclusie 
Er is één nieuwe stedelijke ontwikkeling in het plangebied Buijtenland van Rhoon. Het gaat om de 
horecavoorziening Graaf van Portland, in het oosten van het plangebied. In de ruimtelijke onderbouwing 
(Bijlage 3) is de ladder onderbouwd voor deze ontwikkeling. Verder zijn er geen ladderplichtige 
ontwikkelingen mogelijk in het gebied. 

 

 



18  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20191908 
  

2.3  Provinciaal beleid 
Het vigerende provinciaal beleid voor het plangebied is vervat in de Omgevingsvisie Zuid-Holland 
(2020-08-01) en de Omgevingsverordening Zuid-Holland (2020-08-01). Relevante zaken uit dit beleid 
worden getoetst aan de ruimtelijke ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt. 

2.3.1  Omgevingsvisie Zuid-Holland (2020, geconsolideerd) 
Agrarische bebouwing en bedrijfsvoering 
De provincie biedt ruimte voor een vitale landbouw die waar mogelijk bijdraagt aan behoud en 
versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten en de biodiversiteit. Het oprichten van agrarische 
bebouwing is mogelijk, mits de openheid bewaard blijft. Er geldt daarom een maximum van 2 hectare 
per bouwperceel. Indien nodig is er extra ruimte van 0,5 hectare voor de verbreding van activiteiten, 
zoals recreatie. 
Ook is het voor akkerbouwbedrijven mogelijk een nabijgelegen perceel over te nemen in het kader van 
een  duurzame en efficiënte bedrijfsvoering. Er mag dan één bouwperceel van meer dan 2 hectare in 
gebruik worden genomen. Voorwaarde is dat het bouwperceel met de opstallen van het achtergelaten 
bedrijf worden gesaneerd. Voor de bedrijfswoning kan eventueel een uitzondering worden gemaakt als 
omzetting naar een burgerwoning ter plaatse past in het provinciale beleid voor ruimtelijke kwaliteit. 
 
Toetsing 
Nieuw op te richten en bestaande agrarische bouwpercelen mogen maximaal 2 hectare in oppervlakte 
zijn. In dit plan worden natuur, landbouw en recreatie meer verweven met elkaar. Deze combinatie is 
nodig voor een duurzame en efficiënte bedrijfsvoering. Indien akkerbouwers zich naast 
(natuurinclusieve) landbouw ook gaan verbreden, bijvoorbeeld met recreatie-activiteiten, mogen zij 
maximaal 0,5 hectare extra bouwperceel oprichten tot een maximum van 2,5 hectare aaneengesloten 
bouwperceel. 
De bestaande agrarische bedrijven zullen een keuze moeten maken tussen voortzetting van het 
agrarische bedrijf onder de voorwaarden uit dit bestemmingsplan of omzetting naar een 
woonbestemming conform het vigerende bestemmingsplan.  
 
Stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stads- en dorpsgebied  
De provincie zet in op het beter benutten van het bestaand stads- en dorpsgebied. Beter benutten van 
de bebouwde ruimte krijgt ruimtelijk invulling door verdichting, herstructurering en binnenstedelijke 
transformatie. Indien een gemeente een nieuwe stedelijke ontwikkeling wil realiseren, wordt de Ladder 
voor duurzame verstedelijking doorlopen. 
 
Behoud en versterking biodiversiteit 
Het provinciale beleid is gericht op het behouden, herstellen en op langere termijn vergroten van de 
biodiversiteit in Zuid-Holland, inclusief de biodiversiteit van de bodem. Om dit doel te bereiken zet de 
provincie in op duurzaam beheer, bescherming en voltooiing van de het Natuurnetwerk Nederland, 
meer natuurwaarden op boerenland en in recreatiegebieden.  
 
Toetsing 
Met dit plan wordt de balans tussen natuur, recreatie en landbouw gezocht om tot behoud en vooral 
een vergroting van de biodiversiteit te komen. Het bestemmingsplan geeft de kaders aan waarbinnen de 
gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon met haar leden actief zullen monitoren op het behouden en 
vergroten van de biodiversiteit.  
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Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit 
De provincie geeft richting en ruimte aan een optimale wisselwerking tussen ruimtelijke ontwikkelingen 
en gebiedskwaliteit. In de gehele provincie, zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied, 
beoogt het kwaliteitsbeleid een 'ja, mits-beleid': ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, met behoud of 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit (waarborg ruimtelijke kwaliteit). In de visie wordt hiervoor 
verwezen naar de kwaliteitskaart. Het plangebied ligt geheel binnen beschermingscategorie 1 (exclusief 
wegen, woonkavels en erven). Het gebied kent de volgende kwaliteit: hoge en specifieke natuurwaarden 
binnen Zuid-Holland, gebundeld in het NNN en Natura 2000, die met elkaar een substantiële bijdrage 
leveren aan de Europese biodiversiteit. Provincie en rijk hebben hier een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor instandhouding en versterking van deze waarden. Ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met 
beschermingscategorie 1 zijn in beginsel alleen mogelijk voor zover ze bijdragen aan het behoud of de 
ontwikkeling van de specifieke waarden.  
 
De provincie onderscheidt vier lagen: de ondergrond, cultuur- en natuurlandschappen, stedelijke 
occupatie en beleving. Deze zijn allen van toepassing op het projectgebied. Ieder ondergrond kent zijn 
eigen richtpunten (specifieke waarden) om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Het plangebied ligt in 
het gebiedsprofiel van IJsselmonde. 
 
Laag van de ondergrond 
In figuur 2.3 is te zien dat het gebied drie verschillende typen ondergrond kent; jonge zeeklei, oude en 
jonge stroomgordels en geulafzettingen. De relevante richtpunten van de provincie betreffende deze 
typen ondergrond zijn: 
Jonge zeeklei: 
 Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud van ruimte voor dynamische natuurlijke processen en 

zoet-zoutovergangen in de Deltawateren en natuurlijke buitendijkse gebieden. 
 
Oude en jonge stroomgordels: 
 Ontwikkelingen houden de onregelmatige patronen en het reliëf in het landschap herkenbaar en in 

stand. 
 Waar mogelijk worden de archeologische waarden van deze structuren meer herkenbaar gemaakt 

bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Figuur 2.3 - Laag van de ondergrond (bron: Kwaliteitskaart Provincie Zuid-Holland) 

 
Laag van de cultuur- en natuurlandschappen 
In het gebied komen verschillende cultuur- en natuurlandschappen voor, zie hiervoor figuur 2.4. De 
provinciale richtpunten per landschap zijn: 
 
Linten: 
 Linten blijven linten als onderscheidende bebouwingsvorm in het gebied. 
 Linten behouden hun lineaire karakter, waarbij de achterzijde van de bebouwing een direct contact 

met het landschap heeft en de voorzijde aan de openbare weg of waterloop grenst. 
 Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de huidige korrel, profiel, transparantie en respect voor historische 

gaafheid van een lint richtinggevend. 
 Bij grootschalige ontwikkelingen blijft het lint herkenbaar als bebouwingsvorm. Dit betekent dat op 

gepaste afstand van het lint gebouwd wordt, waarbij het landschap, het lint en de nieuwe 
ontwikkeling bepalend zijn voor deze afstand. Het lint behoudt zijn eigen gezicht. 

 
Rivierdijk 
 Behoud van maat en weidsheid van de poldereenheden.  
 Behouden van de doorzichten vanaf de dijk op het achterliggende landschap. 
 Ontwikkelingen dragen bij aan behoud of herstel van de openbaarheid van oevers. 
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Zeekleipolder 
 Ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van de karakteristieke kenmerken van de eilanden en 

de verschillen daartussen. 
 Ontwikkelingen aan de rand van de eilanden passen bij de maat en schaal van de dijk en de 

deltawateren. 
 Herkenbaar houden van het patroon van (ronde) opwas- en (langgerekte) aanwaspolders door 

behouden en versterken van de (beplante) dijk als herkenbare landschappelijke structuurdrager in 
contrast met de grootschalig, open polder. 

 Bebouwing concentreert zich in of bij compacte kernen, niet in het open middengebied van de 
polders. 

 Behoud van het contrast tussen de binnendijkse akkerbouwpolders en buitendijkse natuur. 
 
Buitendijks natuurlandschap 
 Behoud of vergroten van ruimte voor dynamische natuurlijke processen, waterstanden en 

zoet-zoutovergangen. 
 Ontwikkelingen dragen bij aan het behouden of versterken van het contrast in natuurlijkheid tussen 

binnen- en buitendijks gebied. 
 

 
Figuur 2.4 - Laag van de cultuur- en natuurlandschappen (bron: Kwaliteitskaart Provincie Zuid-Holland)  

 
Laag van de stedelijke occupatie 
In het westen van het gebied ligt een strook dorpsrand ten zuiden van de Essendijk binnen het 
plangebied, zie figuur 2.5. De provincie heeft voor deze strook het volgende richtpunt opgesteld: 
 Ontwikkelingen aan de stads- of dorpsrand dragen bij aan het realiseren van een rand met 

passende overgangskwaliteit (contact). 
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Het contactlandschap betekent een geleidelijke overgang tussen bebouwd gebied en landschap. 
Stedelijke en landelijke programma’s vloeien in elkaar over. Het zijn gebieden met een hybride 
uitstraling en betekenis: recreatiegebieden, sportvelden, volkstuincomplexen, golfbanen, enzovoorts. Er 
wordt een geïntegreerde ontwikkeling ontworpen van woon-, werk-, productie- en 
vrijetijdslandschappen die zoveel mogelijk aansluiten bij de ruimtelijke kwaliteiten van het omringende 
landschap en met een goede dooradering van recreatieve routes. 
 
De dorpsrand is daarmee een zinvol gebied om bepaalde recreatieve ontwikkelingen in het buijtenland 
van Rhoon te starten. 
 

 
Figuur 2.5 - Laag van de stedelijke occupatie (bron: Kwaliteitskaart Provincie Zuid-Holland) 

 
Laag van de beleving 
In figuur 2.6 is te zien dat het plangebied ook diverse beleeflagen kent. Hieronder wordt per laag 
genoemd waar deze zich bevindt in het plangebied en met welke provinciale richtpunten rekening moet 
worden gehouden. 
 
Recreatie betreft alleen de golfbaan. De bestemming van de locatie van de golfbaan is conserverend van 
aard en daarom zijn de richtpunten voor recreatie niet relevant voor dit plan. 
 
Natuur (komt voor in gehele plangebied, behalve op de golfbaan): 
 Ontwikkelingen behouden of herstellen de wezenlijke natuurkenmerken en waarden van een 

gebied. 
 Toegankelijkheid en gebruik zijn in evenwicht met de ecologische draagkracht ter plaatse. 
 
Stiltegebied (komt voor in plangebied ten zuiden van de Essendijk): 
 In de stiltegebieden is alleen ruimte voor “gebiedseigen” geluid. 
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Fiets- en wandelroutes: 
 Voorkomen van (nieuwe) obstakels en omwegen in het recreatief netwerk. 
 Recreatieve voorzieningen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan recreatieknooppunten in het 

recreatieve netwerk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het cultuurhistorisch erfgoed of 
andere recreatief interessante locaties. 

 

 
Figuur 2.6 - Laag van de beleving (bron: Kwaliteitskaart Provincie Zuid-Holland) deze kaart is verouderd, ook het gebied ten noorden van de Essendijk is 

natuurgebied 

 
Toetsing 
Het Buijtenland van Rhoon maakt onderdeel uit van het gebiedsprofiel IJsselmonde. In het plangebied 
worden natuur, recreatie en landbouw stevig vermengd. Het uitvoeren van de natuurinclusieve manier 
van landbouwen genereert naar verwachting niet voldoende inkomsten om volledig zelfvoorzienend te 
zijn. Boeren zullen daarom ook neveninkomsten uit recreatie gaan halen. Op deze manier worden 
natuur, recreatie en landbouw direct verbonden en van elkaar afhankelijk. Het behalen de 
natuurdoelstellingen in het gebied is daarom alleen mogelijk als dat gepaard gaat met het uitvoeren van 
agrarische en recreatieve activiteiten. De ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt 
dragen bij aan het behalen van de richtpunten. 
 
 
 
 
 
 
 



24  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20191908 
  

Behouden en versterken landschappen 
De provincie zet in op een betere, gebiedsgerichte verweving van de verschillende ‘klassieke’ functies in 
de groene ruimte (landbouw, natuur, recreatie, water, cultuurhistorie) en een betere relatie tussen stad 
en land. Daarmee wil de provincie gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde van de 
verschillende Zuid-Hollandse landschappen behouden en versterken. De klimaat- en energie-efficiënte 
samenleving stelt nieuwe eisen aan de groene ruimte. Deze worden zo veel mogelijk ingepast met 
behoud of zelfs verbetering van bestaande functies. 
 
De provincie wil samen met haar partners een kwaliteitsslag maken in de groene ruimte binnen en 
buiten de stad, zodanig dat de intrinsieke waarden worden beschermd en versterkt, en dat de groene 
ruimte aansluit bij de vraag van de gebruikers en bewoners, toekomstbestendig is en bijdraagt aan de 
identiteit en ruimtelijke kwaliteit van Zuid-Holland. 
 
Toetsing 
De gewenste ontwikkeling dient te worden voltrokken binnen de hierboven genoemde kaders zoals 
gesteld in de Omgevingsvisie vanuit de provincie Zuid-Holland. In dit bestemmingsplan wordt een 
hogere verweving tussen natuur, recreatie en landbouw nagestreefd.  
 
Completering Natuurnetwerk Nederland inclusief ecologische verbindingen 
Het provinciale natuurbeleid is gericht op het behouden en waar mogelijk versterken van de 
biodiversiteit in de provincie. De realisatie (verwerving, inrichting en beheren) van de restantopgave aan 
‘nieuwe natuur’ ten behoeve van het Natuurnetwerk Nederland draagt daaraan bij. 
 
Toetsing 
De provincie heeft diverse boerderijen/percelen in het plangebied aangekocht op basis van een 
volledige schadeloosstelling, ter voorkoming van onteigening, om te werken aan de realisatie van het 
provinciale natuurbeleid. Hiermee geeft de provincie invulling aan het Bestuursakkoord inzake 
uitvoering van het 'Project Mainport Rotterdam (PMR)' waarin is afgesproken dat de provincie in 
opdracht van het Rijk uitvoering geeft aan de realisatie van 750 ha natuur- en recreatiegebied. 
Onderdeel van deze opgave is de realisatie van 600 ha bruto natuur en recreatie in het 'Buijtenland van 
Rhoon'. Op de aangekochte locaties worden mogelijkheden geboden aan ondernemers om landbouw, 
recreatie en natuur te verbinden. Onroerende zaken worden door de provincie ter beschikking gesteld 
aan de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. 
 
Groene buffers 
Het contrast tussen de dynamiek en dichtheid van de stad en de luwte van de aangrenzende groene 
ruimte is een belangrijke kwaliteit. De provincie wil in alle overgangsgebieden van stedelijk gebied naar 
open landschap deze contrastkwaliteit behouden. Het accent in de groene ruimte rond het stedelijk 
gebied ligt op een betere verweving van recreatie, natuur, water en landbouw. 
 
Toetsing 
Nagenoeg het gehele plangebied is aangewezen als groene buffer, beschermingscategorie 1 (exclusief 
wegen, woonkavels en erven). Alleen de golfbaan en een strookje langs de Maas vallen hier buiten. Ook 
is dit één van de eerste groene gebieden buiten de stedelijke omgeving van de stadsregio Rotterdam. In 
dit bestemmingsplan wordt gewerkt aan het verweven van recreatie, natuur en landbouw. Hierbij is 
natuurinclusieve landbouw de methode om natuur, recreatie en landbouw te vermengen. Een sterke 
verweving in het Buijtenland van Rhoon resulteert in een beter leef- en vestigingsklimaat in de regio 
Rotterdam. 
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Versterking groenblauwe structuur 
De provincie Zuid-Holland zet in op de versterking van de groenblauwe gebieden zowel in als buiten de 
stad. De provincie wil meer differentiatie aanbrengen in bestaande recreatieve gebieden door oog voor 
biodiversiteit en aansluiting bij identiteit en cultuurhistorische waarde van de omgeving. Binnen 
bestaande recreatiegebieden is ruimte voor nieuwe recreatieve voorzieningen, passend bij de 
ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Locaties waar recreatieve routes samenkomen en die een toegang 
vormen naar belangrijke recreatieve landschappen, worden beschouwd als ‘recreatieve poorten’. Hier 
wil de provincie ruimte bieden aan passende voorzieningen. 
 
Toetsing 
Middels dit plan wordt in elk geval beoogd de biodiversiteit te herstellen en versterken waardoor de 
recreatieve waarde van het gebied ook zal toenemen. Het gebied wordt immers prettiger vertoeven. In 
het plangebied wordt verder ruimte geboden aan nieuwe recreatieve voorzieningen die bijdragen aan 
de versterking van het Buijtenland van Rhoon als recreatief gebied en tevens ondersteunend zijn aan 
het behalen van de natuur- en landbouwdoelstellingen binnen het gebied. De recreatieve activiteiten 
moeten dan wel passend zijn binnen het gebied en bijdragen aan het behalen van de in het gebied 
gestelde doelstellingen op gebied van natuur, recreatie en landbouw. Om de recreatieve activiteiten op 
de juiste plek te laten landen is in de recreatievevisie (Bijlage 4) het plangebied onderverdeeld in vier 
zones waarbij rekening is gehouden met het verschil in recreatieve draagkracht binnen het plangebied. 
 
Er wordt aansluiting gevonden met de identiteit en cultuurhistorische waarde in het gebied door het 
volgen van een beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en inrichting van erven. Ook wordt een 
traditionele waterwipmolen mogelijk gemaakt die vroeger ook in dit gebied voorkwam. Het toevoegen 
van een molen maakt het aantrekkelijker om het gebied te bezoeken. Het aantrekken van voldoende 
bezoekers naar het gebied draagt bij aan het behalen van de doelstellingen uit het streefbeeld. 

2.3.2  Omgevingsverordening Zuid-Holland (2020, geconsolideerd) 
Artikel 6.9 Ruimtelijke kwaliteit 
Lid 1. 
Een bestemmingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de volgende 
voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 
a. de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, voorziet geen wijziging op 

structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de relevante richtpunten 
van de kwaliteitskaart (inpassen); 

b. als de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar wijziging op 
structuurniveau voorziet (aanpassen), wordt deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke 
kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door: 
1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante 

richtpunten van de kwaliteitskaart; en 
2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid; 

c. als de ruimtelijke ontwikkeling niet past bij de bestaande gebiedsidentiteit (transformeren), wordt 
deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is 
gewaarborgd door: 
1. een integraal ontwerp, waarin behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied ook 

aandacht is besteed aan de fysieke en visuele overgang naar de omgeving en de fasering in 
ruimte en tijd, alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de 
kwaliteitskaart; en 

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen als bedoeld in het derde lid. 
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Lid 2. 
Uitzonderingen vanwege beschermingscategorieën is een bestemmingsplan voor een gebied met 
beschermingscategorie 1, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en verbeeld op kaart 14 in bijlage II, 
kan niet voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid, onder b en c, tenzij het 
gaat om de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur of om een in het Programma 
ruimte uitgezonderde ruimtelijke ontwikkeling of een zwaarwegend algemeen belang en voorts wordt 
voldaan aan de onder b en c gestelde voorwaarden; 
 
Lid 3. 
Aanvullende ruimtelijke maatregelen zijn: 
a. de aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van): 

1. duurzame sanering van leegstaande bebouwing, kassen en/of boom- en sierteelt; 
2. wegnemen van verharding; 
3. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen; 
4. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert. 

b. de onder a genoemde maatregelen worden in beginsel getroffen binnen hetzelfde plangebied als de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan worden gemotiveerd dat dat niet mogelijk is. In 
dat geval kunnen ook ruimtelijke maatregelen elders in de motivering inzake ruimtelijke kwaliteit 
worden betrokken; 

c. in afwijking van onder b kan het bevoegd gezag in plaats van het treffen van ruimtelijke 
maatregelen een (gedeeltelijke) financiële compensatie verlangen door middel van een storting in 
een kwaliteitsfonds, dat is ingesteld op basis van de door provinciale staten vastgestelde regeling 
voor kwaliteitsfondsen, mits de daadwerkelijke uitvoering van de compenserende ruimtelijke 
kwaliteitsmaatregelen afdoende is verzekerd. 

 
Lid 4. 
Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in het eerste 
lid bevat een beeldkwaliteitsparagraaf, waarin het effect van deze ontwikkeling op de bestaande 
kenmerken en waarden wordt beschreven en waaruit blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk 
blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling: 
a. waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn; of 
b. die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie als bedoeld in het tweede lid, onder a 

en b. 
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Figuur 2.7 - het hele plangebied (behalve de golfbaan en het stukje langs de Maas alsmede wegen, 
woonkavels en erven) is Natuurnetwerk Nederland, met beschermingscategorie 1. (bron: 
Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland, 1 augustus 2020) 
 
Artikel 6.24 Natuurnetwerk Nederland en strategische reservering natuur 
Lid 1. 
Een bestemmingsplan voor gronden binnen het Natuurnetwerk Nederland, onderverdeeld in bestaande 
en nieuwe natuur, waternatuurgebied en ecologische verbinding, waarvan de plaats geometrisch is 
bepaald en verbeeld op kaart 7 in bijlage II, wijst geen bestemmingen aan die de instandhouding en 
ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant beperken, of 
leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang van die gebieden. 
Lid 6. 
Een bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon, waarvan de plaats geometrisch is bepaald en 
verbeeld op kaart 7 in bijlage II, maakt hoogwaardige akkernatuur en (openlucht)recreatie mogelijk met 
ruimte voor extensieve agrarische bedrijvigheid, voor zover deze bijdraagt aan hoogwaardige 
akkernatuur en (open)luchtrecreatie en met behoud van landschappelijke elementen en cultureel 
erfgoed, alsmede leidingen voor telecommunicatie of het transport van gassen, vloeistoffen of 
elektriciteit. 
 
Aanduiding Buijtenland van Rhoon 
De provincie heeft in de verordening de aanduiding 'Buijtenland van Rhoon' opgenomen. Dit gebied is 
aangewezen als Natuurnetwerk Nederland, beschermingscategorie 1 (figuur 2.7). Het hele gebied wordt 
in de provinciale verordening aangewezen als 'hoogwaardige akkernatuur' met recreatie: hoogwaardige 
akkernatuur met recreatief medegebruik (385 ha), alsmede (openlucht)recreatie met natuurwaarde met 
ruimte voor agrarische bedrijvigheid en met behoud van landschappelijke en cultuurhistorische 
elementen (215 ha). Om aan te geven dat niet de gehele bestemming wordt benut voor natuur is in 
artikel 6.24 het volgende opgenomen: 
 Een bestemmingsplan voor het Buijtenland van Rhoon maakt hoogwaardige akkernatuur en 

(openlucht)recreatie mogelijk met ruimte voor extensieve agrarische bedrijvigheid, voor zover deze 
bijdraagt aan hoogwaardige akkernatuur en (openlucht)recreatie en met behoud van 
landschappelijke elementen en cultureel erfgoed, alsmede leidingen voor telecommunicatie of het 
transport van gassen, vloeistoffen of elektriciteit. 
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 Het gehele plangebied is bedoeld als mengfunctie hoogwaardige akkernatuur en recreatie met 
ruimte voor extensieve agrarische bedrijvigheid. Het hele gebied (exclusief wegen, woonkavels en 
erven) is binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland is gebracht. Hierbinnen wordt 
hoogwaardige akkernatuur en recreatie ontwikkeld met ruimte voor extensieve agrarische 
bedrijvigheid.  

Het bestemmingsplan wordt getoetst op het borgen van natuur- en recreatiebelangen. 
 
Toetsing 
Het gehele plangebied (exclusief wegen, woonkavels, erven, de golfbaan en het stukje langs de Oude 
Maas) valt onder beschermingscategorie één. Dat betekent dat een ruimtelijke ontwikkeling altijd moet 
passen binnen de bestaande gebiedsidentiteit en niet voorziet in wijzigingen op structuurniveau, past 
binnen de aard en schaal van het gebied en voldoet aan de richtpunten zoals beschreven in de 
kwaliteitskaart.  
 
Artikel 6.18 Agrarische bedrijven 
1. Een bestemmingsplan voor agrarische gronden voldoet aan de volgende voor dit bestemmingsplan 
relevante voorwaarden: 
a. nieuwe agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor vee, wordt 

geconcentreerd binnen een bouwperceel van maximaal 2 hectare; 
b. in afwijking van onderdeel a, kan bij samenvoeging van twee akkerbouwbedrijven de omvang van 

het agrarisch bouwperceel worden vergroot tot de op het moment van samenvoeging bestaande 
maximaal mogelijke planologische omvang van beide bouwpercelen gezamenlijk, mits het achter te 
laten bouwperceel wordt gesaneerd; 

c. nieuwe agrarische bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en doelmatig is voor de 
bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven; 

d. bij een volwaardig agrarisch bedrijf wordt ten hoogste één agrarische bedrijfswoning toegelaten; 
e. nieuwe kassen, anders dan bedoeld in de artikelen 6.15, 6.16 en 6.17, worden alleen toegelaten bij 

bestaande volwaardige glastuinbouwbedrijven tot een oppervlak van 2 hectare per bedrijf en bij 
bestaande volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot een oppervlak van 300 m2 per bedrijf; 

f. nieuwe boom- en sierteelt, anders dan bedoeld in artikel 6.16, wordt uitgesloten; 
g. nieuwe intensieve veehouderij als hoofdtak of als neventak wordt uitgesloten; 
h. verplaatsing van een op 1 januari 2017 in de provincie Zuid-Holland bestaande intensieve 

veehouderij, kan worden toegelaten; 
i. uitbreiding of ingebruikname van bebouwing ten behoeve van een op 1 januari 2017 in de provincie 

Zuid-Holland bestaande hoofdtak intensieve veehouderij, kan worden toegelaten binnen het 
bouwperceel van maximaal 2 hectare; 

j. uitbreiding of ingebruikname van bebouwing ten behoeve van een op 1 januari 2017 in de provincie 
Zuid-Holland bestaande neventak intensieve veehouderij, kan worden toegelaten binnen het 
bouwperceel van maximaal 2 hectare, voor zover de neventak meer dan 20% bedraagt van de 
economische bedrijfsomvang; 

k. nieuwe geitenhouderij wordt uitgesloten als hoofdtak en als neventak, evenals uitbreiding of 
ingebruikname van bebouwing ten behoeve van een bestaande geitenhouderij, tenzij het aantal 
geiten niet toeneemt. 

 
Een bestemmingsplan voor agrarische gronden kan onder de volgende voorwaarden voorzien in 
verbredingsactiviteiten bij agrarische bedrijven, waaronder zorg, recreatie, energieopwekking en de 
verkoop van producten uit eigen teelt: 
a. het oprichten van bebouwing of het aanbrengen van verharding voor de verbredingsactiviteit is in 

beperkte mate mogelijk binnen het agrarisch bouwperceel, dat hiervoor in afwijking van het eerste 
lid, onder a en b, zo nodig vergroot kan worden met ten hoogste 0,5 hectare; 

b. de agrarische functie blijft de hoofdfunctie van het bedrijf; en 
c. de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven wordt niet belemmerd. 
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Toetsing 
Het plangebied kent een historie van akkerbouw. In de regels is voorzien in een flexibiliteitsbepaling om 
nieuwe agrarische bedrijven mogelijk te maken. Deze bedrijven zullen opnatuurinclusieve landbouw 
gericht zijn. Voor (intensieve) veeteelt is op basis van het voorliggende plan geen plaats.  
De bestaande agrarische bedrijven waren in het vigerende bestemmingsplan allemaal bestemd als 
'Wonen'. In dit bestemmingsplan wordt de bestaande situatie bestemd om realisatie van het streefbeeld 
mogelijk te maken. Deze bestaande situatie valt onder het overgangsrecht. Aanwezige bouwvlakken van 
agrarische ondernemers worden omgezet naar een bouwvlak ten behoeve van de realisatie van 
hoogwaardige akkernatuur. Bestaande agrarische bedrijven krijgen dus een bouwvlak binnen de 
bestemming Hoogwaardige Akkernatuur, tenzij er met een partij schriftelijke afspraken zijn gemaakt 
over de bedrijfsbeëindiging en landschappelijk inpassing, danwel dat een bouwvlak ter plaatse vanuit 
ruimtelijke ordening niet aanvaardbaar is. In de gevallen dat het agrarische bedrijf beëindigt is, wordt 
een woonbestemming opgenomen. Zowel de nieuw te ontwikkelen als de her op te richten agrarisch 
bouwpercelen ten behoeve van hoogwaardige akkernatuur mogen maximaal 2 hectare groot zijn. In het 
geval er twee bedrijven worden samengevoegd kan een groter perceel ontstaan. Voor nieuw op te 
richten agrarische bebouwing geldt dat dit alleen kan indien dit noodzakelijk en doelmatig is voor de 
bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven. Het gaat in het plangebied om volwaardige 
agrarische bedrijven, maar wel met een extensieve agrarische bedrijfsvoering, in de vorm van 
natuurinclusieve landbouw om de realisatie van hoogwaardige akkernatuur mogelijk te maken. De 
agrariërs zullen hoofdzakelijk gefocust zijn op het voeren van extensieve agrarische akkerbouw in het 
plangebied ten behoeve van de doelstellingen uit het streefbeeld. 
 
Per agrarisch bedrijf/bouwperceel is één bedrijfswoning toegestaan tenzij er in de huidige situatie 
sprake is van meer dan één bedrijfswoning. Agrarische bedrijven voor geitenhouderij, kassen en 
bomen-/sierteelt kunnen niet worden gerealiseerd in het gebied. Binnen het gebied zal geen intensieve 
veehouderij plaats gaan vinden. Het houden van enkele dieren voor begrazing kan wel onderdeel zijn 
van de bedrijfsvoering. 
 
Mocht blijken dat er onvoldoende agrarische bedrijven overblijven voor beheer van het gehele gebied, 
dan biedt het bestemmingsplan de mogelijkheid om via flexibiliteitsbepalingen nieuwe agrarische 
bouwvlakken te realiseren. 
 
Extensieve agrarische bedrijven ten behoeve van hoogwaardige akkernatuur kunnen zich binnen het 
plangebied ook richten op verbredingsactiviteiten als recreatie, zorg en verkoop van producten, mits de 
hoofdfunctie agrarisch blijft. Energieopwekking (zon- en windenergie) wordt geen verbredingsactiviteit. 
Het hebben van deze verbredingsactiviteiten is zelfs essentieel voor de financiële haalbaarheid van het 
natuurinclusieve landbouwen. Indien er extra verharding voor de verbredingsactiviteit wordt 
aangebracht kan het bouwperceel met  maximaal 0,5 ha uitgebreid worden. De bedrijfsvoering van 
omliggende bedrijven wordt hiermee niet belemmerd, doordat de andere agrarische bedrijven in het 
gebied dezelfde mogelijkheden hebben en dezelfde doelen uit het streefbeeld nastreven.  
 
Stiltegebieden 
In figuur 2.8 staat aangegeven waar in het plangebied de stiltegebieden voorkomen. De provincie treft 
hier een verbod op toestellen, het rijden van motorrijtuigen (buiten de openbare weg), het houden van 
toertochten met motorrijtuigen en op waterscooters en snelle motorboten. Ook mag door handelen of 
nalaten een stiltegebied niet significant verstoord worden. Indien daar redelijkerwijs niet aan kan 
worden voldaan dienen maatregelen genomen te worden om de overlast te voorkomen of te beperken. 
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Figuur 2.8 - stiltegebied 
 
Toelichting 
De provincie heeft een verbod gesteld op bepaalde (recreatieve) activiteiten. Het bestemmingsplan 
voorziet niet in functies die deze activiteiten mogelijk maken binnen het stiltegebied. Wel geldt de 
zorgplicht voor stiltegebieden. 
Motorrijtuigen die in het stiltegebied buiten de openbare weg of buiten andere voor 
bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen willen rijden dienen hier een ontheffing voor aan 
te vragen. 

2.4  Gemeentelijk beleid 
 
 

2.4.1  Structuurvisie Albrandswaard (2013) 
De structuurvisie Albrandswaard richt zich op de kwalitatieve ontwikkeling van de dorpen en het 
landschap, het versterken en uitbreiden van recreatiemogelijkheden en ontmoetingsplekken, het ruimte 
bieden aan ondernemerschap en het stimuleren van een ‘lerende bevolking’. Voor het Buijtenland van 
Rhoon gelden vier relevante pijlers: 
1. Van meer naar beter - een versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
2. Identiteit dorpen versterken - versterk Rhoon vanuit de eigen uitstraling en identiteit. Betrek de 

polders hierbij (waaronder Buijtenland van Rhoon). 
3. Recreatie verbeteren - versterk de potentie van strategisch gelegen gebieden door buiten de 

dorpen in te zetten op recreatieve economie. 
4. Uitstraling en beleving verbeteren - etaleer Albrandswaard en ondersteun ondernemerschap. 
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Ontspannen 
Boeren beheren het landschap en de natuur. De agrarische sector is gemengd, duurzaam, biologisch en 
gericht op streekproducten – iets wat vanuit de regio bezoekers trekt. De horeca biedt arrangementen 
op het gebied van landschap en smaakbeleving en kleinschalige verblijfsmogelijkheden, zoals 
bed-and-breakfast.  
De focus op kwaliteit leidt tot groei van de werkgelegenheid in de recreatieve sector en zorgt voor 
nieuwe  economische dragers die helpen het polderlandschap in stand te houden.  
 
Voor het Buijtenland van Rhoon is een indeling gemaakt waarbij in het gehele gebied aandacht is voor 
recreatie en contact met de boer. In het noorden ligt de nadruk op recreatie met een prominente plek 
voor aanwezige landschapswaarden, in het midden ligt de nadruk meer op natuurakkers, educatie en 
landschapskwaliteit en in het zuiden ligt de nadruk op natuur en stilte. Het gebied wordt daar 
waterrijker. 
 

 
Figuur 2.9 - structuurvisie Albrandswaard 
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Toelichting 
Het bestemmingsplan voldoet aan de pijlers uit de structuurvisie waarbij de kwaliteit van het landschap 
voorop staat. Alle vier de pijlers worden hierbij betrokken. De ruimtelijke kwaliteit in het Buijtenland van 
Rhoon krijgt een stevige impuls met de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Hierdoor wordt 
het een aantrekkelijker gebied om te bezoeken. Dit unieke stukje Nederland versterkt hiermee ook de 
identiteit van het dorp Rhoon. Het aantrekken van meer en nieuwe bezoekers in het gebied geeft ook 
ruimte voor de ontwikkeling van een recreatieve economie, want er is immers meer omzet te behalen. 
Aan de andere kant zorgt de keuze voor natuurinclusieve landbouw er ook voor dat het beter is om 
meerdere inkomstenbronnen te genereren. Albrandswaard krijgt met de ontwikkelingen in het 
Buijtenland en de natuurinclusieve landbouw een prachtig uithangbord voor de gemeente. Ook wordt 
op diverse manieren ruimte geboden aan ondernemerschap middels dit bestemmingsplan. Zowel op het 
gebied van landbouw als op het gebied van recreatie wordt de ruimte geboden om een nieuwe balans 
te vinden. De relatie tussen natuur, landbouw en recreatie is dan ook belangrijk in dit plan en deze 
relatie zal dan ook verstevigd en benadrukt worden. 
 

2.4.2  Beleidsnotitie Bed-and-Breakfast (2013) 
In februari 2013 is de beleidsnotitie Bed-and-Breakfast vastgesteld door de gemeente Albrandswaard.  
In deze beleidsnotitie wordt uitleg gegeven hoe te handelen wanneer iemand een bed-and-breakfast wil 
starten binnen de gemeente en welke regels er in het bestemmingsplan dienen te worden opgenomen 
betreffende bed-and-breakfasts. Allereerst worden vier randvoorwaarden gegeven waaraan voldaan 
moet worden om medewerking te krijgen vanuit de gemeente voor de start van een bed-and-breakfast:  
1. De bed-and-breakfast mag geen slaapvertrekken hebben groter dan 30 m². 
2. De bed-and-breakfast bestaat uit niet meer dan 7 slaapvertrekken. Anders is er sprake van een 

commerciële bed-and-breakfast. 
3. U ligt in een locatie waar het is toegestaan een bed-and-breakfast te beginnen. Het hele plangebied 

is aangemerkt als geschikte locatie. 
4. De gemeente vindt het niet wenselijk om overal in de gemeente een bed-and-breakfast mogelijk te 

maken in een bijgebouw. Daarom dient een bed-and-breakfast in een hoofdgebouw te zitten. 
 
Indien er niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan niet zonder meer een 
bed-and-breakfast worden gestart. De initiatiefnemer gaat in dat geval in gesprek met de gemeente 
over zijn mogelijkheden. 
 
Daarnaast geeft de gemeente aan dat er een aantal aspecten zijn waarop altijd getoetst wordt. Dat zijn 
de volgende aspecten: 
 Ruimtelijke uitstraling - wat zijn de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving? 
 Mobiliteit - wat is de mate van verkeersaantrekkende werking/hoe is parkeren geregeld? 
 Hinder voor de omgeving - zorgt de B&B voor overlast? 
 Cultuurhistorie - hoe kan een B&B bijdragen aan het behoud van cultuurhistorie? 
 Effecten op bestaande voorzieningenniveau - belemmert de b&b het bestaande 

voorzieningenniveau? 
 
In nieuw op te stellen bestemmingsplannen dienen tevens een aantal zaken standaard te worden 
opgenomen omtrent bed-and-breakfasts. Dat zijn: 
 een definitie van bed-and-breakfast; 
 een aanvulling op de bestemminsregels voor wonen;  
 een afwijkingsregel voor de bestemming wonen.  
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Toetsing 
De gemeente heeft het plangebied aangewezen als geschikt gebied voor het starten van een 
bed-and-breakfast. Wel dient een initiatiefnemer aan de randvoorwaarden van de gemeente te voldoen 
en door de toetsing te komen.  
In dit bestemmingsplan worden de door de gemeente voorgeschreven standaardisatie van regels 
rondom bed-and-breakfasts overgenomen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het gemeentelijk 
beleid. 

2.4.3  Verkenning zonneparken BAR-gemeenten 
In 2015 is er een verkenning gedaan naar het ruimtelijk inpassen van zonneparken in het buitengebied 
van de BAR-gemeenten. Op dit moment is er nog geen (algemeen) beleid opgesteld voor de 
ontwikkeling van zonneparken in het buitengebied. Zowel vanuit het rijk als vanuit de RES is een 
voorkeursvolgorde uitgesproken ten aanzien van de locatiekeuze van zonneparken. Deze zijn vrij 
algemeen. Er is nog geen uitspraak gedaan over de opwekking van energie binnen het open landschap. 
Dit wordt overgelaten aan de lokale overheid. Met de ruimtelijke verkenning heeft de BAR-organisatie 
invulling gegeven aan deze lokale afweging. Hiermee geven ze aan welke gebieden wel of niet in 
aanmerking komen voor de aanleg van zonneparken. De inpassing van zonnevelden wordt in de 
verkenning alleen ruimtelijk getoetst. Dit is per gebied gedaan. 
Het Buijtenland van Rhoon valt daarbij onder het gebied 'Polder- en dijkenlandschap'. Het plangebied 
van dit bestemmingsplan wordt daarbij genoemd als één van de meest gave polders. De impact van een 
zonneweide op deze locatie is veel te groot. De landschappelijke belevingswaarde is namelijk essentieel 
voor het Buijtenland van Rhoon. Gezien de huidige functie, is het evenmin mogelijk zonnevelden te 
realiseren op de golfbaan. 
 
Toetsing 
Het Buijtenland van Rhoon is geen geschikte locatie om een zonneweide te starten vanwege de grote 
impact die een zonnepark heeft op deze locatie. Een zonnepark doet afbreuk aan de belevingswaarde 
van de polder. Ook bij de golfbaan is door het huidig gebruik geen kans voor zonnepanelen. 

2.4.4  Horecanota Albrandswaard 
Op 22 november 2013 is de horeca nota Albrandswaard Centraal vastgesteld. In de nota staat het 
stimuleren van goede initiatieven, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, het vooraf bieden van 
duidelijke richtlijnen, het beperkt sturen door vergunningverlening, een gebiedsgerichte aanpak en het 
normeren door toezicht en handhaving.  
 
Relevante doelen uit dit beleid in het kader van de voorgenomen ontwikkeling zijn: 
 De horeca economische ontwikkelkansen bieden. 
 Balans vinden tussen levendigheid, leefbaarheid van de woonomgeving en ondernemerschap. 

Inzetten op kwaliteit, waarbij de horeca past bij de gewenste ontwikkeling van een gebied. De 
ontwikkeling van de horeca innovatief, creatief en dynamisch benaderen. 

 De grootte van de sector en het aanbod van horeca afstemmen op zowel grootte van de gemeente 
en de wensen van de inwoners en ambities van horecapartners. 

 
De visie op de horeca luidt 'Levendige, aantrekkelijke gemeente met ruimte voor initiatieven van 
ondernemers'. Hierin wordt ingezet op kwaliteit, initiatieven ondersteunen en de leefbaarheid in balans 
houden. 
 
Middels gebiedsbeschrijvingen kan een visie worden gegeven over hoe horeca gewenst is in een 
bepaald gebied. Buiten deze beschrijvingen om is het verboden horeca activiteiten te ontplooien buiten 
de daarvoor bestemde panden en locaties.  
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Toetsing 
In het streefbeeld 'Buijtenland van Rhoon' staat de horecalocatie voor de Graaf van Portland reeds 
aangegeven. Ook wordt in dat plan de noodzaak en wens van bepaalde recreatieve activiteiten geduid. 
Daarbij is aangegeven dat recreatieve functies gewenst zijn indien deze ondersteunend zijn aan de 
doelen uit het streefbeeld. De Graaf van Portland is ondersteunend aan deze natuur-, landbouw- en 
recreatiedoelen. De voorgenomen ontwikkeling is op de gekozen locatie dan ook gewenst en belangrijk 
voor de uitvoering van het streefbeeld en de daarbij behorende doelen. 

2.5  Overig beleid 
 

2.5.1  Beeldkwaliteitsplan 
In juli 2018 is het beeldkwaliteitsplan voor het Buijtenland van Rhoon opgesteld. Het beeld- 
kwaliteitsplan vormt de schakel tussen enerzijds de bestaande cultuurhistorisch, landschappelijke en 
bouwkundige karakteristieken en anderzijds nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Er worden 
randvoorwaarden meegegeven waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden op het 
gebied van landschap, architectuur en de wisselwerking tussen beiden. Het beeldkwaliteitsplan zorgt 
voor een bepaalde mate van zekerheid omdat men weet binnen welke bandbreedte plannen worden 
gerealiseerd.  
 
In het beeldkwaliteitsplan worden de ontstaansgeschiedenis van het plangebied en omgeving 
geanalyseerd. Vervolgens is het landschap ontleed in landschappelijke eenheden. Per eenheid is de 
huidige en gewenste beeldkwaliteit omschreven, zo toegespitst dat plannen en ontwikkelen hier tegen 
getoetst kunnen worden. Vervolgens is de architectonische beeldkwaliteit behandeld. Via een analyse 
van de huidige bebouwingskarakteristieken zijn beeldkwaliteitseisen geformuleerd voor woningbouw en 
nieuwbouw ten behoeve van bedrijfsmatige (recreatieve) doeleinden. 
 
Het beeldkwaliteitsplan wordt in de nabije toekomst geactualiseerd om aan de laatste ontwikkelingen 
binnen het plangebied te voldoen. 
 
Toetsing 
Het beeldkwaliteitsplan heeft per landschappelijke eenheid criteria geformuleerd waaraan 
initiatiefnemers aan moeten voldoen. Architectonisch is het beeldkwaliteitsplan streng op 
bouwtypologie en materiaalgebruik. Verder zijn er veel vrijheden. Een nieuw initiatief zal altijd moeten 
worden getoetst aan deze criteria voor de landschappelijke eenheid en voorschriften op het gebied van 
architectuur. Op de 'Graaf van Portland' na zijn er nog geen concrete initiatieven. Het toetsen van de 
mogelijk gemaakte ontwikkelingen, zoals de nieuwe boerenerven en de recreatieve nevenactiviteiten 
dienen dan ook naderhand getoetst te worden aan het beeldkwaliteitsplan. Het initiatief Graaf van 
Portland is getoetst in de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing Bijlage 3. 
 

2.5.2  Duurzaamheid 
Binnen de gemeente Albrandswaard is geen vastgesteld duurzaamheidsbeleid op dit moment. Uiteraard 
is de gemeente wel bezig invulling te geven aan Deltaplan Klimaatadaptie van het Rijk. Deze paragraaf 
richt dan ook voornamelijk op de relatie tussen natuur, biodiversiteit en met name klimaatadaptatie. 
Daar waar het streefbeeld zich met name richt op natuur en biodiversiteit en daar in diverse paragrafen 
van dit plan al veel aandacht aan is besteed richt deze paragraaf zich meer op klimaatadaptatie. De 
adaptatie op het gebied van klimaat heeft directe gevolgen voor de natuur en biodiversiteit en realisatie 
van het streefbeeld. 
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Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies 
en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en 
intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. De 
gemeente heeft op dit vlak stresstesten uitgevoerd en voert momenteel risicodialogen. In deze dialogen 
wil de gemeente het bewustzijn over de kwetsbaarheden in een gebied vergroten. Daarnaast wil de 
gemeente aandacht wekken hoe deze kwetsbaarheden met concrete maatregelen kunnen worden 
geminimaliseerd.  
 
In de afgelopen jaren is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in de 'blauwe verbinding' (figuur 2.10 een 
recreatief watertracé tussen Rotterdam en het plangebied. Dit gebied functioneert ook als waterberging 
én legt ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden.  
In de toekomst zal in het plangebied waterberging (water vasthouden) een grotere rol gaan spelen om 
tijden van droogte tegen te gaan. Daarnaast zullen bezoekers in de zomer ook koelte willen ervaren. 
Ook hiervoor is water vasthouden een mogelijke oplossing. Meer water zorgt voor een gemiddeld lagere 
temperatuur. Aan de andere kant kan het vasthouden van water ook voorkomen dat de bodem verzakt 
met eventuele gevolgen voor huizen en boerderijen ten gevolge. 
 

 
Figuur 2.10 - de blauwe verbinding (bron: gemeente Rotterdam) 
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Toetsing 
Vanuit het streefbeeld (en daarmee gebiedscoöperatie) is er nog weinig aandacht aan het fenomeen 
klimaatadaptatie. Voor de andere duurzaamheidsaspecten natuur en biodiversiteit is wel veel aandacht. 
Gezien de doelstellingen die in het streefbeeld staan op het gebied van natuur en biodiversiteit is de 
koppeling met klimaatadaptatie goed te maken. Een veranderende waterhuishouding als gevolg van 
klimaatverandering kan in het gebied bijvoorbeeld zorgen dat de landbouw zoals beoogd in de 
jaarplannen van de gebiedscoöperatie minder efficiënt blijken dan van te voren ingeschat. Dit heeft een 
indirecte doorwerking in de natuur- en biodiversiteitsdoelstellingen. Het is daarom aan te raden om dat 
in de jaarplannen te borgen. Op dit moment is er vanuit zowel het streefbeeld als de gebiedscoöperatie 
nog (te) weinig aandacht voor klimaatadaptatie. In het onderhavige plan worden geen waterpartijen 
gecreëerd, terwijl hier in het kader van klimaatadaptatie mogelijk wel behoefte aan is. Het is daarom 
aan te bevelen dat gemeente, waterschap en gebiedscoöperatie op dit punt met elkaar de dialoog 
voeren in het kader van het Deltaplan klimaatadaptatie. 
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 

3.1  Historische beschrijving 
Het stijgen en dalen van de zeespiegel tijdens het Holoceen heeft grote invloed gehad op het ontstaan 
van IJsselmonde, met daarin het plangebied. Ongeveer 5000 jaar geleden ontstond onder invloed van 
het stijgen van de zeespiegel een rij strandwallen, ongeveer ter plaatse van de huidige kustlijn. Achter 
deze strandwallen lag een grote lagune waarin een dik veenpakket werd gevormd; het Hollandveen. 
Grote stormen volgden, stukken veen braken af. Het gebied kreeg langzamerhand zijn huidige vorm. Het 
deltalandschap begon te ontstaan. Het gebied stond onder invloed van rivieren en getijdenwerking in de 
zeearmen.  
Omstreeks 1300 was het gebied rondom het eiland Rhoon omdijkt. In latere stormen braken hier weer 
dijken door en kwam het gebied weer onder water. De gebieden zijn hierna herbedijkt. Zo is rondom 
1580 de Koedood als oude stroomgordel afgedamd. In het zuidelijke gedeelte van IJsselmonde, de latere 
aanwassen, bevond de bewoning zich langs de dijken met alleen Barendrecht als een kleine kern. Het 
grondgebruik bestond uit akkers en weiden. 
Omstreeks 1850 werden de meeste dijken extra gemarkeerd door hun beplanting met bomen en 
sommige door bebouwing aan de dijk.  In het zuiden wordt de ruimte begrensd door de dijk langs de 
Oude Maas.  
 
In de 20e eeuw zijn grote delen van IJsselmonde verstedelijkt. Door met name de aanleg van de Nieuwe 
Waterweg in 1870 waardoor Rotterdam voor grotere zeeschepen bereikbaar werd, ontwikkelden de 
havens zich tot zeer omvangrijk havengebied. Het gevolg hiervan was een enorme toename van de 
industrie en havenbedrijvigheid waardoor de werkgelegenheid profiteerde. Het overgebleven gebied, 
waaronder het Buijtenland van Rhoon, bleef ingeklemd achter, tussen de bevolkings- en industrie 
concentraties.  
In 1977 werd in het gebied een Rijksbufferzone ingevoerd om tussen Ridderkerk, Zwijndrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht en Barendrecht het gebied open te houden; een groene zone, waar de landbouw 
domineert en de stad even onzichtbaar is (zie figuur 3.1.). Deze bufferzone heeft maar deels gebaat. 
genoemde kernen groeiden tegen de grenzen van de bufferzone aan en het landschap raakte verder 
versnipperd. In het huidige beeld van de regio IJsselmonde zijn alleen nog de polders tussen Rhoon, de 
wijk Portland en de Oude Maas overwegend in gebruik als open akkerbouwgebied met openheid en 
herkenbare dijken.  
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Figuur 3.1 - de bufferzone tussen Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Barendrecht (bron: 
provincie Zuid-Holland) 
 
De regio bleef echter groeien. De haven van Rotterdam breidde verder uit en de Tweede Maasvlakte 
werd aangelegd. In de PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam was de ambitie vastgelegd de 
leefbaarheid en de economie te versterken. Onderdeel daarvan was het 600 ha grote Buijtenland van 
Rhoon. Het plangebied van voorliggende bestemmingsplan. Het Buijtenland van Rhoon moest een open, 
aantrekkelijk en voor iedereen toegankelijk natuur- en recreatiegebied worden in het hart van 
IJsselmonde, waarbij de polderstructuur van dijken, lanen en wegen het raamwerk vormde. 
Het landschap van IJsselmonde zou in potentie een grote rol kunnen spelen voor de bewoners van het 
omliggende stedelijke gebied. Daarvoor moesten bereikbaarheid, belevingswaarde en 
gebruiksmogelijkheden een grote impuls krijgen. 

3.2  Huidige situatie 
Het Buijtenland van Rhoon kent een planologisch regime in de vorm van een bestemmingsplan dat  
sterk afwijkt van de huidige situatie. Op onderstaande figuur is het Buijtenland onderverdeeld in een 
gebied met bestemmingen natuur, recreatie en agrarisch. In werkelijkheid wordt nagenoeg het gehele 
gebied nog gebruikt als agrarische grond. Het huidige agrarisch gebruik valt onder het overgangsrecht. 
In 2006 is het gebied Buijtenland van Rhoon opgenomen in de Planologisch Kernbeslissing Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) als locatie voor hoogwaardige natuur en recreatie met 
agrarisch medegebruik en in 2011 is dit in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
benoemd als openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde. Vervolgens is in 
2013 het Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld waarin het gebied voornamelijk is bestemd voor 
natuur en recreatie. Dit zou een gebied worden met voornamelijk zoetklei-oermoerasnatuur. Dit plan 
had echter weinig draagvlak. Uit onvrede met de voorgestelde ontwikkeling is een nieuw plan ontstaan, 
wat is vertaald in het Streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. In paragraaf 1.1  is de 
voorgeschiedenis en het streefbeeld uitgebreid beschreven. 
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Figuur 3.2 - planologische situatie Buijtenland van Rhoon (Bestemmingsplan Buytenland 2013) 

3.3  Toekomstige situatie 
In het streefbeeld is een toekomstvisie geschetst van het Buijtenland van Rhoon en zijn de maatregelen 
omschreven die voor eind 2026 moeten zijn genomen en die bijdragen aan de doelen van het 
streefbeeld. De basis van deze toekomstvisie wordt gevormd door natuur-inclusieve landbouw waarbij  
natuur- en landbouwmaatregelen in verwevenheid met elkaar worden ontwikkeld met een verhoging 
van de biodiversiteit en natuurwaarde enerzijds en het ontstaan van een meer robuuste 
landbouwproductie anderzijds als doel. Natuur-inclusieve landbouw is een extensieve vorm van 
landbouw, die tegelijkertijd natuurwaarden genereert. Tegelijkertijd wordt in dit gebied passende 
recreatie in brede zin mogelijk gemaakt. Recreatie die in harmonie staat met de natuur en 
landbouwmogelijkheden. Kortom, dit is een voor Nederland uniek project. Binnen het gebied is de 
gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het 
streefbeeld. 
 
In het streefbeeld ligt de nadruk op twee zichtbare delen van de akkernatuur: akkerflora en akkervogels. 
Beide zijn indicatief voor een breder herstel aan biodiversiteit in het gebied. Door te meten hoeveel 
doelsoorten flora en doelsoorten akkervogels zich weer vestigen in het gebied kan gepeild worden hoe 
het staat met het herstel van de biodiversiteit. Diverse landbouw- en natuurmaatregelen moet bij gaan 
dragen aan het herstel van deze doelsoorten. 
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Om tot hoogwaardige akkernatuur te komen is synergie nodig tussen natuurmaatregelen en de 
natuurinclusieve landbouw. De natuurinclusieve landbouw helpt mee de natuurdoelen te halen en de 
natuurmaatregelen helpen weer mee de natuurinclusieve landbouw duurzamer en robuuster te maken. 
Binnen dit plan zijn vier pijlers waarop de integratie van natuur en landbouw kunnnen worden 
nagestreefd: 
1. Functionele agrobiodiversiteit: goed bodembeheer en een gezonde vruchtwisseling zorgen voor een 

goede productie en zorgen voor het overige leven (insecten, planten en vogels). 
2. Landschappelijke diversiteit: in de ondersteuning van de agrarische productie kan het ruimtelijk 

juist indelen van gewassen en landschapselementen zorgen voor meer plaagbeheersende insecten, 
zodat er een natuurlijke plaagonderdrukking ontstaat. Dit leidt uiteindelijk weer tot 
verminderd/geen gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen.  

3. Specifieke soorten: voorgaande en aanvullende maatregelen moeten zorgen voor het behalen van 
de beoogde natuurdoelen.  

4. Brongebieden verbindingszones:  maatregelen moeten zijn afgestemd op het hele plangebied, ook 
maatregelen die door individuele bedrijven worden genomen. De gebiedscoöperatie borgt dit. 

Ook bestaat de wens dat er op kleine schaal gebruik wordt gemaakt van vee voor het begrazen van 
stukken grond. Daarnaast zijn er concrete natuurmaatregelen te treffen, zoals de aanleg van 
bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden, vochtige hooilanden en florarijke akkers. 
 
De ambitie met betrekking tot recreatie is om jaarlijks in het Buijtenland van Rhoon zo'n 500.000 tot 
600.000 unieke bezoekers te ontvangen. Dit sluit aan bij de behoefte om vraag en aanbod op het gebied 
van fietsen en wandelen in de stadsregio Rotterdam beter op elkaar af te stemmen, maar ook bij de 
trend waarin recreanten het open agrarisch landschap opzoeken ten opzichte van de beslotenheid van 
de bossen. Om het gebied niet te veel te belasten zal er een tweedeling (noord/zuid) worden gemaakt 
om de balans tussen natuur en recreatie in evenwicht te houden. Ook wordt er gebruik gemaakt van 
entreepunten aan de rand van het gebied, waar bezoekers de auto kunnen parkeren om vervolgens het 
gebied te voet of te fiets verder te ontdekken.  
Het Buijtenland van Rhoon speelt bij de opvang van recreanten een belangrijke rol. Hier is met name 
plaats voor recreatief medegebruik en kleinschalige recreatieve ontwikkelingen. Concentratie van 
recreanten vindt vooral in de randen buiten het Buijtenland van Rhoon plaats, waar entreepunten 
worden gevestigd, die goed per auto en openbaar vervoer te bereiken zijn. Een verdere uitwerking van 
de ambitie op het vlak van recreatie is beschreven in de Recreatievisie 2030 Buijtenland van Rhoon. 
 
Recreatievisie 2030 Buijtenland van Rhoon 
Om het idee rondom recreatie in het Buijtenland van Rhoon verder vorm te geven, is in augustus 2020 
op aanvraag van de gebiedscoöperatie de recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van Rhoon opgesteld. 
De visie is bijgevoegd in Bijlage 4. Het hoofddoel van deze visie is om te komen tot een recreatieve 
invulling van het gebied die hand in hand kan gaan met de natuur en landbouw en waarbij de 
invullingen passend zijn bij de identiteit en doelgroep van het gebied. De recreatievisie kan hiermee 
richting geven aan komende nieuwe initiatieven.  
 
De gewenste identiteit van het Buijtenland van Rhoon kan een impuls krijgen door gepaste recreatieve 
invullingen. Invullingen die passen bij de aspecten cultuurhistorie, educatie, streekproducten, lef en 
passie. De doelgroepen die het beste passen bij die identiteit en die ook goed vertegenwoordigd zijn in 
de kernen rondom het gebied zijn de Inzicht- en Verbindingszoekers. De randen van en om het 
Buijtenland, met intensievere activiteiten, zijn meer geschikt voor de Stijl- en Harmoniezoekers. 
Passende recreatieve invulling zal het bezoekersaantal tot zo'n 165.000 tot 180.000 unieke bezoekers 
kunnen verhogen. Met een bezoekfrequentie van 5,5 levert dit momenteel zo'n 1 miljoen bezoeken op. 
Verwacht wordt dat door juist in te spelen op maatschappelijke trends het aantal bezoeken tot 1,25 
miljoen kan oplopen. Bezoekers wonen voor 85% in een straal van 10-15km rondom het gebied. Beide 
doelgroepen wonen ook relatief vaak in de omliggende kernen. 
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Om de recreatieve invulling verder vorm te geven en meer bezoekers aan te trekken is het belangrijk het 
huidige concept, zoals verwoord in het streefbeeld, volledig te benutten. Het past bij de huidige trend 
en kan een groot publiek trekken gezien de ligging van het gebied. Het is daarbij belangrijk dat er een 
ruim en onderscheidend aanbod is voor de juiste doelgroepen. Ondernemers in en om het gebied 
moeten samenwerken om dit te bewerkstelligen. Ook de infrastructuur moet geschikt worden voor de 
toekomstige situatie van meer aanbod en meer bezoekers. De gebeidscoöperatie kan een belangrijke 
regierol vervullen. Duidelijke richtlijnen voor het ontwikkelen van initiatieven zijn daarbij een must.  
 
Er is ook een aantal richtlijnen opgesteld in het onderzoek waar ondernemers in het gebied op kunnen 
inspelen.  
 kansrijke trends op het gebied van gezondheid als gezond eten, meer bewegen, behoefte aan rust 

en ruimte etc; 
 primair inzetten op de stedelijke bevolking die op 10 tot 15 km van het plangebied wonen; 
 inspelen in het gebied op Inzicht- en Verbindingszoekers en aan de randen van het gebied op Stijl-, 

Plezier- en Harmoniezoekers. 
 
Op de volgende vier punten zijn in de visie suggesties gedaan voor een passend recreatief aanbod: 
1. Dagrecreatie: denk hierbij aan kleinschalig en grootschaliger activiteiten. Bijvoorbeeld een 

natuurspeeltuin of kleine zoo met Nederlandse dieren, spaboerderij of een bijzondere horeca met 
producten uit het Buijtenland. 

2. Logiesaanbod: het zal met name gaan om kleinschalig aabod met een beperkt aantal eenheden, bij 
voorkeur gekoppeld aan een dagrecreatieve activiteit. Voorbeelden hiervan zijn B&B's of bijzondere 
logieseenheden in een boomgaard of herberg. 

3. Omgeving: het versterken van de fysieke en belevingskwaliteiten van het gebied. Bijv. middels 
natuurontwikkeling, het terugbrengen van hoogstamboomgaarden en ontwikkeling van 
aantrekkelijke routes. 

4. Organisatie: de gebiedscoöperatie kan vanuit de gebiedsidentiteit het concept bewaken en 
geschikte partijen selecteren voor het gebied. Ook kunnen passende activiteiten en evenementen in 
het gebied georganiseerd worden, zoals plukdagen, wandeltochten en hardloopwedstrijden. 

 
In figuur 3.3 is weergegeven welke gebieden in het Buijtenland van Rhoon passend zijn voor welke 
activiteiten. 
 

 
Figuur 3.3 - zonering recreatievisie 2030 Buijtenland van Rhoon (bron: recreatievisie 2030 Buijtenland 
van Rhoon) 
 
De recreactievisie is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de gebiedscoöperatie. 
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Realisatie van het Buijtenland van Rhoon 
De inrichting en ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon vindt plaats conform het Streefbeeld en 
volgens het concept van 'Lerend inrichten en beheren' . Deze vorm van integratie van landbouw, natuur 
en recreatie is nieuw voor Nederland waardoor de uitwerking hiervan nog veel aanpassingen van 
plannen en werkwijzen zal gaan vragen. Deze methode vraagt het bestemmingsplan dan ook om 
ondersteunend en flexibel te zijn om de geschetste doelen uit het streefbeeld te behalen.  
Om tot realisatie te komen, werken gebeidscoöperatie en provincie samen op basis van een 
samenwerkingsovereenkomst (zie ook paragraaf 1.1. onder het kopje 'rolverdeling'). Daariin is 
ondermeer afgesproken dat de maatregelen die nodig zijn voor realisatie van het streefbeeld eind 2026 
zijn uitgevoerd. 
 
We zetten zowel privaatrechtelijke als bestuursrechtelijke middelen in om het Buijtenland van Rhoon te 
realiseren. 
 
Privaatrechtelijk 
Belangrijk privaatrechtelijke instrumenten zijn aankoop van onroerende zaken op basis van volledige 
schadeloosstelling ter voorkoming van onteigening en de vestiging van kwalitatieve verplichtingen. 
Daarnaast kunnen subsidies worden verstrekt. 
 
Aankoop 
Om zeker te stellen dat de hoogwaardige akkernatuur uit het streefbeeld wordt gerealiseerd, heeft de 
provincie ingezet op het verwerven van onroerende zaken op basis van een volledige schadeloosstelling 
ter voorkoming van onteigening. Deze gronden worden vervolgens ter beschikking gesteld van de 
gebiedscoöperatie en uitgegeven in (erf)pacht. Via de privaatrechtelijke weg van het pachtcontract, kan 
natuurinclusieve landbouw zeker worden gesteld.  
Daarnaast verwerft de provincie ook gebouwen, zoals bestaande agrarische bedrijven die in de 
toekomst die functie mogelijk niet meer gaan vervullen, maar ook van opstallen die de landschappelijke 
kwaliteit van het gebied negatief beïnvloeden. Een aantal van deze opstallen is inmiddels gesloopt (ruim 
8.000 m2). 
  
Subsidies 
Om als pachter een volwaardig inkomen te genereren, zal opbrengst derving door het natuurinclusieve 
beheer gecompenseerd moeten worden. Hiervoor bestaat een stelsel van subsidies dat kan worden 
aangewend. In hoofdzaak gaat het over twee subsidiestromen: 
1. GLB-gelden. Dit zijn Europese subsidies die gekoppeld zijn aan landbouwopbrengst 
2. Natuursubsidies. Deze subsidies worden door rijk en provincie ingezet voor diverse vormen van 
(agrarisch) natuurbeheer. 
 
Bestuursrechtelijk 
De belangrijkste bestuursrechtelijke instrumenten zijn het bestemmingsplan en omgevingsvergunningen 
die onder meer aan beleidsregels worden getoetst. 
 
Het bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan speelt een belangrijke rol bij realisatie van het streefbeeld. In het 
bestemmingsplan wordt enerzijds de bestaande situatie vastgelegd met de daaraan gekoppelde bouw- 
en gebruiksmogelijkheden. Anderzijds biedt het bestemmingsplan flexibiliteitsbepalingen om 
toekomstige ontwikkelingen, onder voorwaarden, mogelijk te maken. 
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Om het streefbeeld te realiseren is de hoofdbestemming voor het grootste deel van het plangebied 
hoogwaardige akkernatuur, waarbij ook extensieve recreatie mogelijk is. Deze bestemming kan op twee 
manieren gerealiseerd worden: 
1. via aankoop en uitgifte van gronden in pacht, zoals hierboven beschreven; 
2. de huidige grondeigenaar kan zelf de bestemming realiseren.  
 
Bestaande situatie 
Gezien de omvang van het gebied en het verkrijgen van een goed rendement vanuit de agrarische 
bedrijfsvoering zijn drie volwaardige agrarische bedrijven nodig voor het beheer ervan. Van de 
bestaande bedrijven is nu nog niet bekend hoeveel bedrijven door zullen gaan om het streefbeeld te 
realiseren. Om die reden zijn de bestaande agrarische bedrijven als zodanig bestemd. Als zij worden 
verworven door de provincie en het bedrijf wil niet verder als akkerbouwbedrijf, zal de agrarische 
bestemming worden omgezet naar een woonbestemming. Als men wel door wil als agrarisch bedrijf met 
als doel hoogwaardige akkernatuur te realiseren, blijft de bestemming hoogwaardige akkernatuur 
gehandhaafd.  
In de loop van het planproces zal blijken hoe deze ontwikkelingen verder verlopen. Het is dus 
waarschijnlijk dat op de verbeelding van het voorontwerpbestemmingsplan een ander aantal agrarische 
bedrijven is opgenomen dan in het ontwerpbestemmingsplan en nog later in het vastgestelde plan. 
 
Binnen het plangebied komen enkele oude voormalige boerenhoeven voor; de Zegenhoeve, de 
VLakkenburg en de Portlandhoeve. Het zou goed bij het streefbeeld passen als deze cultuurhistorisch 
waardevolle boerderijen weer een functie zouden krijgen bij het realiseren van hoogwaardige 
akkernatuur. De Portlandhoeve heeft een bouwvlak binnen de bestemming Hoogwaardige akkernatuur. 
De Zegenhoeve en de Vlakkenburg zijn nu niet als agrarisch bedrijf in gebruik en zijn in het vigerende 
bestemmingsplan bestemd tot wonen. Deze functie doet geen recht aan de potentie van beide 
boerenhoeves voor de toekomst. Of beide hoeves in de toekomst als bouwvlak binnen de bestemming 
Hoogwaardige akkernatuur kunnen worden bestemd, wordt momenteel onderzocht. IN afwachting van 
dat onderzoek zijn beide hoeves voorlopig bestemd als 'Gemengd', aangezien deze functie een beter 
beeld van de toekomst schetst voor deze hoeven dan de bestemming 'Wonen'.  
 
Binnen de bestemming hoogawaardige akkernatuur is ook extensieve recreatie mogelijk. Dit geldt zowel 
voor recreatieve voorzieningen op het erf als daarbuiten. Zo zijn binnen de bestemming hoogwaardige 
akkernatuur op het erf ondergeschikte kleinschalige horeca of detailhandel (streekproducten) mogelijk. 
Buiten het erf kunnen bijvoorbeeld wandel- en ruiterpaden worden aangelegd, uiteraard met 
toestemming van de eigenaar. 
 
In het huidige bestemmingsplan zijn een vijftal woonbestemmingen opgenomen, waar op dit moment 
nog geen woningen staan. Het betreft in feite een vijftal bouwtitels. Deze bouwtitels zijn destijds 
opgenomen als compensatie voor vanwege landschappelijke redenen gesloopte bebouwing. 
Ook is in het huidige plan een drietal wijzigingsbevoegdheden opgenomen, waarmee eveneens 9 
woningen kunnen worden gerealiseerd. 
In het nieuwe bestemmingsplan worden de vijf woonbestemmingen overgenomen. Het betreft immers 
bestaande rechten, waarvan het wegbestemmen tot planschade kan leiden. Onderzocht wordt nog of 
de huidige locaties van de vijf woonbestemingen gehandhaafd moeten blijven. Als ze op andere locaties 
beter landschappelijk in te passen zijn, kan daarvoor worden gekozen. 
De wijzigingsbevoegdheden waarmee nogmaals 9 woningen kunnen worden gerealiseerd, worden in het 
nieuwe plan niet overgenomen. De impact van de bebouwing op het open landschap is te groot. 
Bovendien dragen de woningen op zichzelf niet bij aan de doelen van het streefbeeld. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
Als het plan eenmaal is vastgesteld, kunnen zich nog steeds ontwikkelingen voordoen die nodig zijn om 
het streefbeeld te realiseren. Die ontwikkelingen kunnen mogelijk worden gemaakt door het hanteren 
van de zogenaamde bestemmingsplanactiviteit. Met dit instrument kan het college van burgemeester 
en wethouders een vergunning verlenen voor een activiteit die afwijkt van de regels in het 
bestemmingsplan, maar wel bijdraagt aan één of meerdere doelen uit het streefbeeld. Denk aan het 
toestaan van een agrarisch- of recreatief bouwvlak dat bijdraagt aan de doelen van het streefbeeld.  
 
Het toetsen van nieuwe ontwikkelingen aan doelen van het streefbeeld, wordt ook wel het toetsen aan 
open normen genoemd. Uit de toets blijkt niet rechtstreeks of iets is toegestaan of niet, maar de 
ontwikkeling moet bijdragen aan de doelen van het streefbeeld. Dat kan lastig zijn in de toetsing en 
leiden tot subjectiviteit. Om nieuwe ontwikkelingen beter toetsbaar te maken , wordt het streefbeeld 
uitgewerkt in beleidsregels. Hiermee wordt meer en duidelijker richting gegeven aan de afweging die 
moet worden gemaakt. 
Daarnaast wordt het beeldkwaliteitsplan als kwalitatief toetsingskader gebruikt voor nieuwe 
ontwikkelingen. Ook het beeldkwaliteitsplan wordt vormgegeven in de vorm van een beleidsregel.  
Bij het maken van een afweging met een bestemmingsplanactiviteit aan de hand van beleidsregels, 
treedt de gebiedscoöperatie als adviseur op. 
 
Een aantal ontwikkelingen zijn dermate concreet, dat we ze in het bestemmingsplan hebben 
opgenomen. 
Zo is er sprake van een Horecagelegenheid, de Graaf van Portland, die past binnen de doelen van het 
streefbeeld en waar een ruimtelijke onderbouwing voor is opgesteld. Deze is in de regels en verbeelding 
opgenomen. 
Een andere ontwikkeling betreft het terugbouwen van een historische waterwipmolen in de 
Zegenpolder. De molen versterkt het cultuurhistorisch besef van het gebied en draagt als zodanig bij aan 
het Streefbeeld. Naast een specifieke bestemming, is ook de bescherming van het bijbehorende 
molenbiotoop geregeld. 
 
Beleidsregels 
Voor bestaande bestemmingen geldt dat de ontwikkelingsmogelijkheden blijken uit de onderliggende 
bestemmingsomschrijving, de bouwregels en regels over werken en werkzaamheden (het 
aanlegvergunningenstelsel). Wil men ontwikkelingen doorvoeren waar de huidige bestemming niet in 
voorziet, dan kan gebruik gemaakt worden van de bestemmingsplanactiviteit en wordt getoetst aan 
beleidsregels. Een beleidsregels is een uitwerking van beleid, waardoor dit beter als toetsingskader voor 
onder meer de flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan kan dienen. De beleidsregels zijn geen 
onderdeel van het bestemmingsplan en kunnen gewijzigd worden, zonder daarvoor ook het 
bestemmingsplan te wijzigen.  
 
De basis voor de beleidsregels die we in dit bestemmingsplan hanteren, zijn het Streefbeeld en het 
Beeldkwaliteitsplan.  
Het streefbeeld is de visie, de stip op de horizon, waar we naar toe willen en het bestemmingsplan is 
een van de instrumenten om daar aan bij te dragen. Nieuwe ontwikkelingen moeten dus bijdragen aan 
de realisatie van het streefbeeld. Omdat het streefbeeld zelf te abstract en te algemeen is om als 
toetsingskader te dienen, wordt dit uitgewerkt. Deze uitwerking wordt als beleidsregel afzonderlijk 
vastgesteld. 
Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen, is het bestaande beeldkwaliteitsplan aangepast en uitgewerkt. 
Het is daarmee voldoende concreet om als toetsingskader en dus als beleidsregel dienst te kunnen 
doen. Het Beeldkwaliteitsplan wordt daarom in zijn geheel vastgesteld als beleidsregel. 
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Monitoring 
Om te bepalen of we met de nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk de doelen uit het streefbeeld 
bereiken, vindt monitoring plaats door de gebiedscoöperatie. Zo nodig wordt door hen bijgestuurd als 
uit de monitoring blijkt dat dit noodzakelijk is.  
 
Synergie 
Er zit een grote mate van synergie tussen het publiek- en privaatrecht in dit project. Nadat het 
bestemmingsplan de geldende regels voor alle bewoners en gebruikers van het gebied heeft 
vastgesteld, wordt nadere uitwerking gezocht in privaat recht. In afzonderlijke privaatrechtelijke 
overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van de gebiedscoöperatie, die de basis vormen 
voor de gronduitgifte, worden de uitgangspunten van het streefbeeld vertaald naar het niveau van 
extensieve agrarische teeltplannen en andere relevante vormen van grondgebruik.  
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Inleiding 
Om de milieugevolgen van het beoogde plan in beeld te brengen is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd. 
Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 4.2. Ten behoeve van de m.e.r.-beoordeling en het 
bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken en analyses uitgevoerd. In dit hoofdstuk komen alle 
relevante omgevingsaspecten aan de orde waarbij per aspect achtereenvolgens wordt ingegaan op het 
geldende toetsingskader, een samenvattend overzicht van de onderzoeksresultaten en de conclusies. 
Voor een uitgebreider en meer gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde onderzoeken wordt 
verwezen naar de bijlagen bij de toelichting.  

4.2  M.e.r.-beoordeling 
Toetsingskader 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
het omgevingsvergunning planm.e.r.-plichtig, projectm.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. 
Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het 
bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, 
na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de 
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze 
omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
In een m.e.r.- beoordeling wordt getoetst of een m.e.r. procedure doorlopen moet worden. De 
wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. Dat wil zeggen, een 
volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als sprake is van 'belangrijke nadelige gevolgen' die 
het betreffende project voor het milieu kan hebben. Daarbij moet het bevoegd gezag rekening houden 
met de omstandigheden zoals aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling 
zoals hierboven beschreven. 
 
Het bevoegd gezag dient voorafgaand aan het besluit op het verlenen van het ontwerpbestemmingsplan 
een m.e.r-beoordelingsbesluit te nemen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet 
op de omvang van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële 
(milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen.  
 
Onderzoek  
M.e.r.-beoordelingsplicht 
In onderdeel D van het besluit m.e.r. (D9) is de wijziging of uitbreiding van een landinrichtingsproject 
opgenomen. Het betreft gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een functiewijziging met een 
oppervlakte van 125 hectare of meer van water, natuur, recreatie of landbouw of vestiging van een 
glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied van 50 hectare of meer. Het bestemmingsplan maakt 
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600 hectare hoogwaardige akkernatuur mogelijk.  
 
Om mogelijke milieueffecten van het plan in beeld te brengen worden eventuele milieueffecten 
zorgvuldig afgewogen in een m.e.r.-beoordeling. Hierbij wordt uitgegaan van omzetting van het 
feitelijke legale agrarische gebruik naar hoogwaardige akkernatuur. Daarnaast worden de 
milieugevolgen afgewogen waarbij wordt uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden die 
het bestemmingsplan biedt.  
 
Resultaten m.e.r.-beoordeling 
PM 
 
Conclusie 
PM 

4.3  Bedrijven en milieuhinder 
 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 
in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 
 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en woningen in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (editie 2009). In deze publicatie is een lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 
bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar mate van milieubelasting. Voor elke 
bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van milieugevoelige functies aangegeven op 
grond waarvan de categorie-indeling heeft plaatsgevonden.  
 
Onderzoek en conclusie 
Het voorliggende bestemmingsplan omvat circa 600 hectare hoogwaardige akkernatuur en het 
buitendijks gebied ten zuiden van de 600 hectare waarin een golfbaan en een bestaand recreatiegebied 
ligt. Dit deel wordt consoliderend bestemd. Ter plaatse van het overgrote deel van het overige 
plangebied vinden daarnaast feitelijk geen ontwikkelingen plaats. Bestaande bedrijven krijgen de 
bestemming hoogwaardige akkernatuur of gemengd. Het betreffen bestaande bedrijven die op maat 
worden bestemd en waar verder geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Voor deze locaties is niet 
opnieuw getoetst aan het aspect bedrijven en milieuzonering.  
Binnen het plangebied vindt feitelijk één ontwikkeling plaats. Dit betreft de realisatie van een 
horecavoorziening genaamd "Graaf van Portland". De horecavoorziening bestaat uit een restaurant met 
daarnaast activiteiten als ruimteverhuur/evenementen, een bed & breakfast, kleinschalige detailhandel 
voor streekproducten en een infopunt voor het achterliggende Buijtenland van Rhoon. Deze 
ontwikkeling is separaat uitgewerkt in een ruimtelijke onderbouwing die is toegevoegd in bijlage 3. Uit 
de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat voor deze ontwikkelingen geen belemmeringen worden verwacht 
met betrekking tot dit aspect. 
 
Het bestemmingsplan biedt via flexibiliteitsbepalingen de mogelijkheid nieuwe ontwikkelingen te 
accommoderen. Op dat moment wordt uiteraard opnieuw getoetst aan het aspect bedrijven en 
milieuzonering. 
 
Omdat ter plaatse van het plangebied geen overige ontwikkelingen plaatsvinden, wordt geconcludeerd 
dat het aspect bedrijven en milieuhinder de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat. 
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4.4  Water 
 
Waterbeheer en watertoets 
Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta, verantwoordelijk 
voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit bestemmingsplan 
wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over de voorgestane ontwikkelingen. 
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
waterschap nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan 
 Provinciale Structuurvisie 
 Verordening Ruimte 
 
Waterschapsbeleid 
In het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP) staan de doelen van het waterschap Hollandse Delta 
voor de taken waterveiligheid (dijken en duinen), voldoende water, schoon water en de waterketen 
(transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het 
waterschap in de planperiode wil doen om de doelen te bereiken. De maatregelen voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.  
 
Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater worden afgekoppeld en direct worden 
geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde rioolstelsel en verlaagt 
de belasting van de afvalwaterzuivering. Bij een toename van aaneengesloten verhard oppervlak, 
binnen de bebouwde kom, van 500 m² of meer, moet voor de versnelde afstroom van hemelwater een 
vergunning worden aangevraagd in het kader van de Keur. Buiten de bebouwde kom is een vergunning 
noodzakelijk vanaf 1.500 m2. Voor een toename aan verhard oppervlak moet 10% van deze toename 
worden gecompenseerd in de vorm van open water binnen het peilgebied waarin de verharding 
toeneemt. 
 
Onderzoek 
Huidige situatie 
Algemeen 
De grondwaterstand in de bovenste bodemlaag (de deklaag) wordt sterk gereguleerd door de mens. Het 
plangebied is opgedeeld in peilgebieden waarbinnen vastgesteld oppervlaktewaterpeil wordt 
gehandhaafd. Het grondwaterpeil ligt in de winter wat hoger en in de zomer wat lager dan dit 
polderpeil. Hoe groot die afwijking is, is sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie. Vooral de 
samenstelling van de bodem (doorlatendheid) en de slootafstand spelen hierbij een belangrijke rol. Het 
plangebied heeft conform het daarvoor vastgestelde peilbesluit twee peilvakken met zomer- en 
winterpeilen variërend van NAP -1.70 m tot 1.90 m (zie figuur 4.1). In verband met de historische 
bebouwing en verkaveling wordt langs de zuidzijde van de Essendijk een hoger peil van NAP -1.30 m  
gehanteerd. De grondwaterstand in de lagen hieronder, de watervoerende pakketten, wordt aangeduid 
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met de term stijghoogte. Ter hoogte van Midden-IJsselmonde staat de stijghoogte in het diepere 
grondwater sterk onder invloed van de omliggende rivieren en ligt rond de NAP -1 m. 
 

 
Figuur 4.1 Watersysteem plangebied 
 
Waterkwantiteit 
De polders in het plangebied wateren via een stelsel van watergangen af in (zuid)oostelijke richting. Bij 
de Koedood zorgt het gemaal Breeman voor afwatering op de Oude Maas. Ook de polders ten noorden 
van de Essendijk worden ontwaterd via de Koedood. Incidenteel kan in de polders water worden 
ingelaten. Het waterschap beheert daartoe enkele inlaatpunten. De betrokken polders in het plangebied 
zijn voor wat betreft de waterhuishouding niet aan elkaar gekoppeld, met uitzondering van de polders 
ten zuiden van de Essendijk. Voor de instandhouding van watergangen is aan beide zijde een 
beschermingszone van toepassing. De hoofdwatergangen en de daarbij behorende beschermingszones 
worden op de plankaart aangegeven. 
 

 
Figuur 4.2 Stelsel van watergangen (waterschap Hollandse Delta) 
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Veiligheid en waterkeringen 
Waterschap Hollandse Delta is belast met de zorg voor de veiligheid tegen overstromingen van het 
beheersgebied en beheert daartoe de waterkeringen. Het algemene uitgangspunt hierbij is dat een 
waterkering veilig dient te zijn en veilig dient te blijven. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen dan ook 
zodanig plaats te vinden en gestuurd te worden dat aan dit uitgangspunt wordt voldaan.  
 
Het plangebied valt gedeeltelijk binnen dijkringgebied 17 en wordt tegen hoog buitenwater beschermd 
door een primaire waterkering (Zegenpolderse Dijk en Portlandse Zeedijk) en een regionale (secundaire) 
waterkering (Essendijk). Volgens het beleidsplan moet de primaire waterkering een waterstand met een 
voorkomingskans van éénmaal per 10.000 jaar kunnen weerstaan. De waterkeringen voldoen 
momenteel aan de toets voor hoogwaterbescherming. De polders in het plangebied wateren via een 
stelsel van watergangen af in (zuid)oostelijke richting. Bij de Koedood zorgt het gemaal Breeman voor 
afwatering op de Oude Maas. Ook de polders ten noorden van de Essendijk worden ontwaterd via de 
Koedood. Incidenteel kan in de polders water worden ingelaten. Het waterschap beheert daartoe enkele 
inlaatpunten. De betrokken polders in het plangebied zijn voor wat betreft de waterhuishouding niet 
aan elkaar gekoppeld, met uitzondering van de polders ten zuiden van de Essendijk. Voor de 
instandhouding van watergangen is aan beide zijde een beschermingszone van toepassing. De 
hoofdwatergangen en de daarbij behorende beschermingszones (figuur 4.3) worden op de plankaart 
aangegeven.  
 

 
Figuur 4.3 Stelsel van waterkeringen (waterschap Hollandse Delta) 
 
Een deel van het plangebied is gelegen in buitendijks gebied. Het buitendijkse gebied bestaat uit de 
bestaande golfbaan, de recreatiezone aan de Oude Maas en het aansluitende deel van de Oude Maas. 
Rijkswaterstaat is de waterbeheerder van het buitendijkse deel van het plangebied. 
 
Oppervlakte- en grondwaterkwaliteit 
In Midden – IJsselmonde blijven de parameters als stikstof, fosfaat en de milieuvreemde stoffen in het 
grondwater en de meeste oppervlaktewateren onder de grenswaarde. In het plangebied ligt het 
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stikstof- en fosfaatgehalte in de zomer rond de MTR-norm. Voor zware metalen ontbreken gegevens. 
Het oppervlaktewater is over het algemeen zoet (chloridegehalte <300 mg/l). Alleen incidenteel en 
lokaal (Zegenpolder) is er sprake van een zwak brakke tot brakke conditie. Dit onder invloed van de 
Oude Maas. Er wordt ruimschoots voldaan aan de eis van maximaal 300 mg/l chloride gesteld aan de 
gebruiksfunctie vollegrondstuinbouw binnen het plangebied. 
 
Toekomstige situatie 
Algemeen 
Uitgangspunt dat het huidige watersysteem en waterpeil gehandhaafd blijven.  
 
Waterkwantiteit 
Binnen het plangebied is geen sprake van concrete ontwikkelingen waarbij het verhard oppervlak 
toeneemt (uitgezonderd Graaf van Portland). Voor dit initiatief is de watercompensatie afzonderlijk 
geregeld (zie ruimtelijke onderbouwing Graaf van Portland, Bijlage 3).   
Bij toepassing van de flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan, worden voorwaarden gesteld aan 
de toename van verhard oppervlak. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een 
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een 
rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke 
riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting, 
 (in-) filtratie van afstromend hemelwater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, 
niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
Er vinden geen nieuwe ontwikkelingen plaats binnen de beschermingszone van een primaire of 
regionale waterkering (uitgezonderd Graaf van Portland). Ten behoeve van die ontwikkeling is een 
omgevingsvergunning nodig voor de werkzaamheden gelegen in de beschermingszone van een 
waterkering. 
 
Waterbeheer 
Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te worden 
aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe 
watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het 
oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en 
waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet 
zonder ontheffing van het waterschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde 
bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan- 
of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor 
het onderhoud gelden bepalingen uit de 'Keur'. Het onderhoud en de toestand van de 
(hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter 
plaatse. 



  53  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20191908 
  

4.5  Wegverkeerslawaai 
In het plan worden geen objecten opgericht die volgens de Wet geluidhinder geluidsgvoelig zijn. 
Hierdoor is geen nader geluidsonderzoek noodzakelijk. 
 
Conclusie 
Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling niet in de weg. 

4.6  Ecologie 

4.6.1  Beoordelingskader 
Wet- en regelgeving / beleid 

Wet natuurbescherming 
Gebiedsbescherming 
In Nederland hebben diverse natuurgebieden een beschermde status onder de Wet natuurbescherming 
(hierna: Wnb) . Daarbij zijn twee soorten beschermingen te onderscheiden: 
 Natura 2000-gebieden; 
 Bijzondere nationale natuurgebieden. 
 
Natura 2000-gebieden 
Natura 2000 richt zich op het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden in heel Europa. Natura 
2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun 
natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. Voor Nederland gaat 
het om ruim 160 gebieden. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Een 
groot deel van de Natura 2000-gebieden is inmiddels definitief aangewezen. Dat gebeurt in de vorm van 
een aanwijzingsbesluit. In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen Nederland nastreeft voor een 
bepaald gebied, bijvoorbeeld welke planten en dieren bescherming verdienen. Vervolgens komt er in 
nauw overleg met betrokken partijen een beheerplan, waarin onder andere staat beschreven welke 
maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen.. 
 
Bijzondere nationale natuurgebieden 
De Minister van Economische Zaken (EZ) kan buiten de gebieden die deel uitmaken van het Europese 
netwerk van natuurgebieden Natura 2000, ook bijzondere nationale natuurgebieden aanwijzen wanneer 
deze zijn opgenomen op een lijst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Habitatrichtlijn of onderwerp 
zijn van een procedure als bedoeld in artikel 5 van de Habitatrichtlijn. De beschermende werking die 
geldt voor gebieden die behoren tot Natura 2000, geldt in dat geval ook voor het bijzondere nationaal 
natuurgebied. 
 
Passende beoordeling 
Een passende beoordeling is verplicht als een plan, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten, significante gevolgen kan hebben voor de betrokken Natura 2000-gebieden. Voor de 
inschatting van de effecten die een plan kan hebben, moet de significantie worden beoordeeld in het 
licht van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, die voor kwalificerende soorten 
en habitats zijn geformuleerd. Als niet op grond van objectieve gegevens op voorhand significante 
gevolgen op een Natura 2000-gebied zijn uitgesloten, moet een passende beoordeling worden gemaakt. 
In de passende beoordeling worden de effecten op Natura 2000-gebieden nader onderzocht. 
Vervolgens kan een bestemmingsplan slechts worden vastgesteld indien is verzekerd dat ook bij een 
maximale invulling van het plan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden 
aangetast. 
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Soortenbescherming 
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;  
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;  
 overige soorten.  
 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen 
Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan 
moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien 
direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, 
genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 
bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 
verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van 
dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.  
 
Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland 
In de provincie Zuid-Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de 
bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van 
gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, 
bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan 
vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen 
of bermen, of natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 6 bij 
de verordening. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing, dwergmuis, 
dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 
 
Provinciale Ruimtelijke Verordening: Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming van de 
leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 
De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming van gebieden is geregeld 
via de provinciale Ruimtelijke Verordening.  
 
Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van 
natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere 
gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan. 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is in de eerste plaats belangrijk als netwerk van leefgebieden voor 
veel planten en dieren. Robuuste leefgebieden voor planten en dieren zijn nodig om soorten van 
uitsterven te behoeden. Maar het netwerk is er ook voor mensen die willen genieten van de schoonheid 
van de natuur, om te recreëren en tot rust komen. Bestemmingsplannen moeten voldoen aan de regels 
die in de Provinciale Ruimtelijke Verordening zijn opgenomen. Dat gaat met behulp van de “nee, 
tenzij”-toets. Een nieuw project, dat de natuur significant aantast, mag niet worden toegestaan in het 
bestemmingsplan (“nee”), tenzij het een groot openbaar belang dient én er geen alternatieven zijn 
buiten de natuur. Als het toegestaan is, is natuurcompensatie verplicht. 
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4.6.2  Beschermde gebieden 
Ten aanzien van de beschermde natuurgebieden wordt onderscheid gemaakt tussen Natura 2000 en het 
Natuurnetwerk Nederland.  
 
Natura 2000-gebieden 
Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan het Natura 2000-gebied Oude Maas (zie figuur 4.4).  
 

 
Figuur 4.4 Ligging Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator) 
 
De instandhoudingsdoelen van dit Natura 2000-gebied zijn als volgt: 
 
Tabel 4.1  Instandhoudingsdoelen Oude Maas  
(bron: https://www.natura2000.nl/gebieden/zuid-holland/oude-maas/oude-maas-doelstelling) 
 Doelstellingen areaal Doelstellingen kwal. Doelstellingen pop. 
Habitats    
H3270 - Slikkige 
rivieroevers 

= =  

H6430B - Ruigten en 
zomen harig 
wilgenroosje 

> =  

H91E0A - Vochtige 
alluviale bossen 
zachthoutooibossen 

= =  

Habitatsoorten    
H1337 - Bever = = = 
H1340 - Noordse 
woelmuis 

> > > 

 
Legenda  

= Behouddoelstelling 
> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

http://https/www.natura2000.nl/gebieden/zuid-holland/oude-maas/oude-maas-doelstelling
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Natuurnetwerk 
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het 
zuidelijk deel van het plangebied maakt geheel deel uit van dit NNN (zie figuur 4.5). 
 

 
Figuur 4.5 - Ligging Natuurnetwerk Nederland (bron: Ruimtelijke plannen) 

4.6.3  Beschermde soorten 
De huidige aanwezige beschermde soorten zijn vastgesteld aan de hand van algemene ecologische 
kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (o.a. www.waarneming.nl). Daarnaast is in 2019 ecologisch 
veldonderzoek verricht naar de aanwezig flora en vogels (Van der Goes en Groot, 2019). Deze 
onderzoeken zijn als bijlage   opgenomen bij de toelichting van het bestemmingsplan. 
 
Flora 
In 2019 heeft onderzoek plaats gevonden naar typische akkerkruiden in de akkerlanden in het 
plangebied. In de aangelegde flora-akkers in het plangebied komen diverse zeldzame tot zeer zeldzame 
soorten voor. Buiten de flora-akkers gaat het om zeer algemeen voorkomende soorten. De 
onderstaande beschermde soorten zijn aangetroffen tijdens het onderzoek: 
 Dreps 
 Getande veldsla 
 Groot spiegelklokje 
 Grote leeuwenklauw 
 Naaldenkervel 
 Wilde ridderspoor 
 Wilde weit 
Strikt genomen zijn de soorten niet als wild te beschouwen omdat er sprake is van een ingezaaid 
mengsel  (Van der Goes en Groot, 2019).  
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Vogels 
In de periode 2019-2020 heeft onderzoek plaats gevonden naar broedvogels en wintervogels in het 
plangebied (van der Goes en Groot 2020).  In het voorjaar (april – juni 2019) zijn broedvogeltellingen 
uitgevoerd, aangevuld met wintertellingen (oktober 2019 – maart 2020). In het onderzoek zijn 21 
soorten met 311 territoria vastgesteld. Het gebied is vooral van belang voor weidevogels, vogels van 
erven en bebouwing en vogels van opgaande bossen en bosranden. Van deze soorten staan er 8 op de 
rode lijst namelijk; boerenzwaluw, gele kwikstaart, graspieper, kneu, ransuil, ringmus, spotvogel  en 
veldleeuwerik. Op basis van gegevens van www.waarneming.nl sinds 2015 zijn ook broedgevallen van 
sperwer, havik, buizerd, steenuil en huismus in het plangebied aannemelijk. Naast de kerkuil  en 
ransuil zijn dit allen soorten met jaarrond beschermd nesten. 
Alle broedende vogels en in gebruik zijnde nesten van broedende vogels zijn beschermd. Ook is de 
functionele leefomgeving rond in gebruik zijnde nesten beschermd. De functionele leefomgeving is het 
leefgebied dat vogels nodig hebben om een broedsel succesvol groot te brengen.  
 
Amfibieën en reptielen 
Uit het plangebied zijn sinds 2015 waarnemingen bekend van gewone pad, groene en bruine kikker en 
kleine watersalamander. Genoemde amfibieën komen verspreid voor in het agrarisch gebied. Hierbij 
worden sloten, poelen en oeverhoeken als leefgebied gebruikt. 
 
Zoogdieren 
In het plangebied zijn waarnemingen bekend van 15 soorten wettelijk beschermde zoogdieren. 
Zwaarbeschermde soorten (bijlage IV Habitatrichtlijn) betreffen de bever (langs de zuidrand van het 
plangebied) en vier soorten vleermuizen. Verspreid in het gebied komen ook steenmarter, ree, wezel, 
bunzing, vos, haas, konijn en egel voor. Aannemelijk is ook de aanwezigheid van hermelijn en 
verschillende soorten muizen. 
 
Overige soorten 
Het plangebied kent herbergt verschillende soorten vissen, dagvlinders en libellen. Geen van deze 
soorten is wettelijk beschermd. 
 
In tabel 4.2 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar verwachting) 
voorkomen en onder welk beschermingsregime van de Wet natuurbescherming deze vallen. 
 
Tabel 4.2 Naar verwachting voorkomende beschermde soorten en het beschermingsregime 
Beschermingsregime  Nader onderzoek nodig 

bij ontwikkelingen 
Vrijstellingsregeling Provinciale verordening egel, gewone 

bosspitsmuis,  
huisspitsmuis, veldmuis, 

bosmuis, rosse woelmuis, 
vos, wezel, hermelijn, 
bunzing, ree, haas en 

konijn 
bruine kikker, gewone 

pad, kleine 
watersalamander  

Nee 

Ontheffingsregeling Bijlage IV Habitatrichtlijn alle vleermuizen, bever Ja 
 Vogelrichtlijn Alle inheemse 

vogelsoorten 
Ja 

 Overige beschermde 
soorten 

steenmarter Ja 

http://www.waarneming.nl/
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4.6.4  Toetsing 
4.6.4.1  Natura 2000 
Het plangebied grenst aan de zuidzijde aan het Natura 2000-gebied Oude Maas. De aangewezen 
habitats en soorten zijn niet stikstofgevoelig en weinig tot niet verstoringsgevoelig. Het 
bestemmingsplan zal ook niet leiden tot veranderingen in de waterhuishouding binnen het Natura 
2000-gebied.  
Significante aantasting van de Natura 2000-doelen van het gebied Oude Maas als gevolg van het 
bestemmingsplan kunnen daarom op voorhand worden uitgesloten. 
 
Op veel grotere afstand (ca 16 km) ligt het Natura 2000-gebied Biesbosch dat deels wel stikstofgevoelig 
is. Omdat de uitvoering van het bestemmingsplan zal leiden tot een toename van de 
verkeersbewegingen in het gebied is bepaald of deze toename kan leiden tot extra stikstofdepositie op 
de Biesbosch. 
In opdracht van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon UA heeft Goudappel Coffeng een 
verkeersstudie uitgevoerd (26 september 2020). Daarin is onderzocht wat het effect van de ontwikkeling 
Buijtenland van Rhoon tot recreatiegebied is op de aspecten verkeer en parkeren (zie ook paragraaf 4.7 
Verkeer). 
Op basis van dit onderzoek is voor de verschillende wegvakken in het plangebied de verkeerstoename 
op een gemiddelde weekdag op jaarbasis berekend. Deze verkeerstoename is ingevoerd in AERIUS 
Calculator 2020 met als rekenjaar 2021. De berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd 
boven 0,00 mol/ha/jr. De AERIUS-berekening is als Bijlage 7 bij de toelichting van dit bestemmingsplan 
opgenomen. 
  
Conclusie; uitvoering van het bestemmingsplan leidt niet tot significante effecten op Natura 2000. 
 
4.6.4.2  Natuurnetwerk Nederland 
Het provinciale beleid is gericht op het behouden, herstellen en op langere termijn vergroten van de 
biodiversiteit in Zuid-Holland, inclusief de biodiversiteit van de bodem. Om dit doel te bereiken zet de 
provincie in op duurzaam beheer, bescherming en voltooiing van de het Natuurnetwerk Nederland, 
meer natuurwaarden op boerenland en in recreatiegebieden. Een groot deel van het plangebied is met 
dit doel aangewezen als onderdeel van het NNN. Middels dit bestemmingsplan wordt op experimentele 
wijze de balans tussen natuur, recreatie en landbouw gezocht om tot behoud en vooral een vergroting 
van de biodiversiteit te komen. Het bestemmingsplan geeft daarmee invulling aan het provinciale beleid 
ten aanzien van het NNN in het plangebied. 
 
4.6.4.3  Beschermde soorten 
Aannemelijk is dat uitvoering van het bestemmingsplan zal leiden tot een toename van hoogwaardige 
akkernatuur, waarvan vele beschermde en/of rode lijstsoorten zullen profiteren. Echter; het 
bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt, hetgeen incidenteel ook een aantasting 
van beschermde dier- of plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat 
ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen of verlening van 
ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming nodig zal zijn en of het reëel is te verwachten dat 
deze zal worden verleend. 
 
 Er is geen ontheffing nodig voor de soorten waarvoor een provinciale  vrijstelling geldt van de 

verbodsbepalingen van de Wnb. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren 
en hun leefomgeving.  
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 Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring van 
broedende vogels is verboden op grond van de Wnb. Overtreding van verbodsbepalingen ten 
aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 
voeren. In het kader van de Wnb wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. 
Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden 
uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding 
van de wet niet aan de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: 
website vogelbescherming).  

 Het plangebied herbergt jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels en mogelijk ook vaste rust-, 
verblijfs- of voortplantingsplaatsen van vleermuizen in bomen en gebouwen. Bij ingrepen aan 
potentieel geschikte bomen en gebouwen is nader (veld)onderzoek daarom noodzakelijk om te 
bepalen of het plan uitvoerbaar is in het kader van de Wnb. Indien jaarrond beschermde 
nestplaatsen van vogels of rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen van vleermuizen aanwezig 
blijken te zijn en aangetast worden door de beoogde ontwikkeling, dan dient overtreding van de 
Wnb voorkomen te worden door het treffen van mitigerende en compenserende maatregelen. 
Indien de vereiste maatregelen worden genomen zal de Wnb de uitvoering van het 
bestemmingsplan niet in de weg staan. 

4.7  Verkeer 
Toetsingskader 
Op het gebied van verkeer en vervoer bestaat geen specifieke wetgeving die relevant is voor de 
voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan dat de activiteit mogelijk maakt, 
te worden onderbouwd dat het geheel voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt onder 
meer in dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te zijn en de eventuele verkeerstoename 
niet leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling.  
 
Verkeersstudie Buijtenland van Rhoon 
In opdracht van de Gebiedscoörperatie Buijtenland van Rhoon UA heeft Goudappel Coffeng een 
verkeersstudie uitgevoerd (26 september 2020). Daarin wordt onderzocht wat het effect van de 
ontwikkeling Buijtenland van Rhoon tot recreatiegebied is op de aspecten verkeer en parkeren. Het doel 
van de studie is om verkeersbewegingen, middels tellingen, in beeld te krijgen. Daarnaast werden er 
interviews gehouden met verschillende ondernemers in het gebied en is er een parkeerbalans 
opgesteld. Het eindrapport biedt een overzicht van kansen en knelpunten van het gebied. Ook worden 
enkele verkeersmaatregelen geadviseerd. De belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit 
deze verkeersstudie staan hieronder beschreven. Zie Bijlage 2 voor de volledige verkeersstudie. 
 
Ontsluiting en bezoekers 
In het noorden wordt het plangebied  afgebakend door de Rhoonse Baan en de A15. In het zuiden 
wordt het gebied afgebakend door de Oude Maas. De belangrijkste ontsluitingswegen van het gebied 
zijn de Essendijk en de Rijsdijk. De Essendijk verbindt Rhoon met Barendrecht en de Rijsdijk verbindt het 
Buijtenland met de N492 richting Rotterdam en de A15. 
 
Er zijn twee varianten mogelijk: een toekomstig bezoekersaantal van 1,25 miljoen bezoekers per jaar en 
3,3 miljoen bezoekers per jaar. Aangezien in het Buijtenland van Rhoon gerecreëerd wordt (wandelen, 
paardrijden en fietsen) zijn grote hoeveelheden autoverkeer niet wenselijk. Het gebied dient echter wel 
per auto bereikbaar te blijven. Om toch genoeg bezoekers aan te trekken zijn drie locaties aangewezen 
waar reizigers hun auto kunnen parkeren, zoals weergegeven in figuur 4.6. Het betreft de 
parkeerlocaties: de Johannapolder (parkeren zuid), parkeerplaats Zevenmeet (parkeren noord) en de 
parkeerplaats langs de Koedood (parkeren oost). Verder huisvest het gebied verschillende ondernemers 
die recreatieve activiteiten aanbieden en ook parkeergelegenheid hebben op eigen terrein. 
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Figuur 4.6 - Ontsluiting en parkeerlocaties 
 
Verkeersgeneratie 
De aantallen bezoekers en auto's naar het Buijtenland van Rhoon zijn hieronder samengevat voor 
variant 1 (1,25 miljoen bezoekers per jaar) en variant 2 (3,3 miljoen bezoekers per jaar: 
 Er worden 1,25 – 3,3 miljoen bezoekers per jaar verwacht. Dit komt overeen met 371.775 tot 

1.017.720 auto's per jaar. 
 In de drukste maand worden tot 35.319 tot 96.683 auto's verwacht. 
 Op de drukste dag worden 2.561 tot 7.010 auto's verwacht. 
 
Dat levert een minimale verkeersgeneratie van 5.122 tot 14.020 motorvoertuigbewegingen op. 
 
Verkeerstellingen 
Om de huidige verkeerscirculatie en intensiteiten op het wegennet in beeld te brengen zijn gedurende 
de volgende maanden verkeerstellingen uitgevoerd: 

maart 2018 (van 10 maart tot en met 23 maart); 
september en oktober 2019 (van 25 september tot en met 08 oktober).  
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De resultaten uit de tellingen zijn naast elkaar gelegd en schematisch weergegeven in een visualisatie. In 
figuur 4.7 is onderscheidt gemaakt in wegen met hoge intensiteit (1.000 – 2.000 
motorvoertuigbewegingen per etmaal), gemiddelde intensiteit (100 tot 1.000 
motorvoertuigbewegingen per etmaal) en lage intensiteit (tot 100 motorvoertuigbewegingen per 
etmaal). 
 

 
Figuur 4.7 - Schematische weergaven van de verkeerstellingen en de hoofdstructuur 
 
Analyse infrastructuur 
Onderdeel van de verkeersstudie is een analyse van de huidige infrastructuur. Door de 
verkeersintensiteiten uit de tellingen te vergelijken met de huidige infrastructuur is bepaald of er sprake 
is van te hoge verkeersdruk in het gebied. Ook worden de gemeten snelheden vergeleken met de 
wettelijke snelheden en de daarbij horende breedtes van de verschillende wegen. Er heeft een analyse 
plaatsgevonden op basis van algemene cijfers uit het 'CROW Handboek Verkeersveiligheid' en de door 
Goudappel Coffeng uitgevoerde Wegenscan, waarin alle relevante ontwerpcriteria van CROW zijn 
opgenomen. Hiermee wordt bepaald hoeveel verkeer de huidige infrastructuur daadwerkelijk op een 
verkeersveilige wijze kan verwerken. 
 
Een groot deel van de wegen in het Buijtenland van Rhoon heeft geen of beperkte restcapaciteit op 
basis van de huidige vormgeving. De wegvakken zijn weergegeven in tabel 4.3 en figuur 4.8. Met 
verstevigde bermen op de Omloopseweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd worden van 500 
naar 1.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan het huidige knelpunt opgelost worden. Er lopen 
inmiddels gesprekken tussen het waterschap, de gebiedscoöperatie en gemeente of dit wenselijk is. Met 
verstevigde bermen op de Oudeweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd worden van 700 naar 
1.800 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan de restcapaciteit vergroot worden. Bij de overige 
wegvakken is alleen een wegvakverbreding mogelijk om de restcapaciteit te vergroten. Dit is echter zeer 
lastig te realiseren.  
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Tabel 4.3 - Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit 
 

 
Figuur 4.8 - Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit 
 
Toekomstige verkeersdruk 
De opgave van dee provincie Zuid-Holland is om gedurende een jaar 1,25 tot 3,3 miljoen bezoekers aan 
te trekken naar het Buijtenland van Rhoon. Om het gebied toch bereikbaar en leefbaar te houden heeft 
de provincie Zuid-Holland in totaal drie locaties aangewezen waar bezoekers hun auto dienen te 
parkeren (de Johannapolder, parkeerterrein Zevenmeet en parkeerterrein langs de Koedood). 
 
Om te bepalen of het gebied genoeg parkeergelegenheid bezit om 1,25 tot 3,3 miljoen bezoekers per 
jaar aan te kunnen zijn de drie parkeerlocaties geanalyseerd. Ten eerste is het huidige parkeeraanbod 
op de drie locaties in beeld gebracht. Door het in kaart brengen van de huidige parkeervraag is met 
behulp van schouwen op locaties bepaald wat de parkeerlocaties zijn met een parkeeroverschot of 
-tekort. Uiteindelijk is berekend wat de parkeervraag zal zijn in de toekomst. Daarbij is tevens rekening 
gehouden met de deelontwikkelingen Buytenhof (70.000 bezoekers per jaar) en Horeca Graaf van 
Portland (1.200 bezoekers extra op een zondag) die binnen het plangebied plaats zullen vinden. 
 
Met deze informatie kan de conclusie getrokken worden of meer parkeergelegenheid benodigd is en 
wat de locatie is waar het parkeeraanbod uitgebreid dient te worden. 
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In figuur 4.9 is weergegeven waar, zonder maatregelen, problemen ontstaan in het Buijtenland van 
Rhoon. Ten opzichte van de huidige situatie neemt de problematiek toe op de Essendijk, Korteweg en 
Oudeweg. 
 

 
Figuur 4.9 - Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit (plansituatie) 
 
Parkeren 
Sommige recreatieve voorzieningen bieden parkeergelegenheid aan op eigen grond. Uit de opgemaakte 
parkeerbalans wordt geconcludeerd dat Golfcenter Rhoon, de Graaf van Poortland, de Buytenhof en de 
Vossenburg genoeg parkeerplaatsen bevatten om aan de parkeervraag te voldoen op drukke dagen in 
variant 1 (1,25 miljoen bezoekers per jaar). Voor variant 2 (3,3 miljoen bezoekers per jaar) is de 
uitbreiding van parkeerplaatsen nodig. 
 
Daarbij is wel als uitgangspunt aangenomen dat alle parkeerplaatsen worden gebruikt. In de praktijk 
hebben de parkeerplaatsen aan de Johannapolder een hogere bezettingsgraad dan op de Zevenmeet. 
Dit kan wellicht voor problemen zorgen in de toekomst. De recreatieve voorzieningen en 
belevingspunten worden wel gelijkmatig over het gebied verspreid. Dat kan er voor zorgen dat de 
Zevenmeet in de toekomst meer aantrekkingskracht krijgt. Duidelijke routeaanduiding en 
bewegwijzering zijn noodzakelijk om de Zevenmeet bekender te maken bij het bezoekende publiek. 
 
Tenslotte zijn de openbare parkeerplaatsen allemaal aan de randen van het gebied gevestigd waardoor 
ze nauwelijks verkeersgeneratie zullen opleveren in het Buijtenland van Rhoon. De nieuwe recreatieve 
voorzieningen zullen meer verkeersgeneratie opleveren. De Essendijk biedt als hoofdweg door het 
gebied onvoldoende restcapaciteit om dit verkeer in goede banen te leiden. Het is wenselijk het 
parkeerterrein bij het golfcenter uitsluitend te gebruiken door de bezoekers van de golfbaan. Het is niet 
wenselijk om grote stromen bezoekers van het Buijtenland van Rhoon dwars door het gebied te laten 
rijden. 
 
Aanbevelingen 
1. Aanbevolen wordt om het parkeerterrein bij het golfterrein niet te laten gebruiken door de nieuwe 

recreanten. Dit leidt tot ongewenste verkeersbewegingen op de Essendijk en Kortweg. 
2. Met verstevigde bermen op de Omloopseweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd worden 

van 500 naar 1.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan het huidige knelpunt opgelost en het 
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toekomstige knelpunt sterk verminderd worden. 
3. Met verstevigde bermen op de Oudeweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd worden van 

700 naar 1.800 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan de restcapaciteit vergroot worden en 
kan de toekomstige verkeersdruk op een veilige wijze opgelost worden. Deze maatregel is echter 
niet mogelijk zonder verlegging van watergangen. 

4. Een algemene aanbeveling is om de recreant via bebording en overige (online) bezoekersinformatie 
duidelijk te maken, dat zij parkeren bij de drie parkeerlocaties aan de randen van het gebied en 
vervolgens te voet, met de step of met de fiets het gebied in trekken. Dit past ook in de 
vastgestelde Recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van Rhoon (augustus 2020). 

5. Aanbevolen wordt ook de recreant te wijzen op de nabije ligging van metrostation Rhoon. De 
combinatie 'openbaar vervoer + (deel-) fiets' kan een interessant alternatief zijn voor de auto. Het 
verdient ook aanbeveling wandelroutes door het Buijtenland van Rhoon te laten starten en 
eindigen bij het metrostation. 

 
Conclusie 
Afhankelijk van de toekomstvariant (1,25 miljoen of 3,3 miljoen bezoekers per jaar) zijn binnen het 
plangebied maatregelen nodig om een goede parkeer- en verkeerssituatie te kunnen waarborgen. Voor 
variant 1 (1,25 miljoen bezoekers per jaar) zijn er voldoende parkeerplaatsen voorzien, voor variant 2 
(3,3 miljoen bezoekers per jaar) is de uitbreiding van parkeerplaatsen nodig. 
 
Verder zullen de in de verkeersstudie aangedragen aanbevelingen noodzakelijk zijn om een goede en 
verkeersveilige afwikkeling van het verkeer te kunnen garanderen. Dit betreffen algemene en wegvak 
specifieke maatregelen. Als deze maatregelen worden getroffen staan de aspecten verkeer en parkeren 
de voorgenomen ontwikkeling niet in de weg. 

4.8  Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.4 
weergegeven.  
 
Stof Toetsing van Grenswaarde 
stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 
fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 
 24-uurgemiddelde 

concentratie 
max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / 
m³ 

fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg /m³ 
Tabel 4.4  Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
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Besluit niet in betekenende mate 
In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor 
de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 
 een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 

betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 
3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet 
meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 
 

Onderzoek 
Het bestemmingsplan maakt een verkeersgeneratie van 14.020 mvt mogelijk. Middels de NIBM-tool is 
de bijdrage van extra verkeer aan de luchtkwaliteit berekend. 
 

 
Tabel 4.5 NIBM-tool 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2019 
(http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende wegen betreffen de Rijsdijk en Esserdijk. 
 
De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 23,8 µg/m³ voor NO2, 19,1 µg/m³ voor PM10 
en 11,4 µg/m³ voor PM2,5. Het maximaal aantal overschrijdingsdagen van het 24-uurs gemiddelde voor 
fijnstof bedraagt 6.7 dagen. Wanneer de toename luchtverontreinigende stoffen wordt opgeteld bij de 
achtergrondconcentraties blijkt dat wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 
voldaan. 
 
Conclusie 
Er wordt voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering 
voor de beoogde ontwikkeling. Ter plaatse van het plangebied is sprake van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. 

 

http://externalhyperlink/
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4.9  Externe veiligheid 
Toetsingskader 
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 
gekeken, namelijk: 
 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 
 
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 
wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 
gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 
per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 
gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 
 
Risicovolle inrichtingen 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een 
grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide 
liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing moet aan 
deze normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 
aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid 
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.  
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (BEVT) en de regeling Basisnet in 
werking getreden. Het BEVT vormt de wet- en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het 
Basisnet. Het Basisnet beoogt voor de lange termijn (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te 
bieden over het maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico's die het 
transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: 
Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het 
PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor 
het PR van 10-5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde 
van 10-6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10-6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, 
en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten. In het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn 
veiligheidsafstanden (PR 10-6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 
 
Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Het 
Basisnet vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf de rand van het tracé in principe geen 
beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Er geldt een oriënterende waarde voor 
het groepsrisico en onder voorwaarden een verantwoordingsplicht tot 200 m binnen de transportroute.  
 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 
In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR 
gelden. Op grond van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen als bij 
ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg 
van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 



  67  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20191908 
  

Onderzoek  
In het kader van het bestemmingsplan heeft onderzoek plaatsgevonden naar externe veiligheidsrisico's. 
De resultaten daarvan worden hieronder weergegeven. 
 
Inrichtingen 
Ten oosten van het plangebied bevinden zich de inrichtingen Vitesse Warehouse en distribution en 
Evides. Uit nader onderzoek is gebleken dat het invloedsgebied van deze inrichtingen niet reikt tot het 
onderhavige plangebied. In het plangebied zelf liggen geen risicovolle inrichtingen. 
 
Onder- en bovengrondse infrastructuur (transport) 
In het plangebied bevindt zich een groot aantal buisleidingen, onder andere voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen (zie onderstaande tabellen). 
 
 

 
Tabel 4.6 Leidingenstraat 
 
 

 
Tabel 4.7 Overige leidingen 
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Autonome ontwikkelingen in het gebruik van de leidingen binnen het plangebied zijn niet bekend 
uitgezonderd het plan Graaf van Portland. Hiervoor is separaat onderzoek uitgevoerd dat is toegevoegd 
in de ruimtelijke onderbouwing die hiervoor is opgesteld.  
 
Vervoer over weg, spoor en water 
Nabij het plangebied bevindt zich een aantal transportroutes voor gevaarlijke stoffen. Het gaat hier om 
de wegen A15, A29, N492, het spoortraject Barendrecht vork – Rotterdam Waalhaven Zuid en de rivier 
de Oude Maas. Het plangebied valt buiten het invloedsgebied van de A29 en de N492. Deze wegen zijn 
derhalve niet meegenomen in het onderzoek. Het plangebied ligt op ongeveer 340 meter van de A15 en 
op ongeveer 1.200 meter van spoortraject Barendrecht – Rotterdam Waalhaven Zuid.  
 
Conclusie 
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen waarvan de PR 10-6 contour of het 
invloedsgebied zich uitstrekt tot in het plangebied. Binnen het plangebied lopen diverse buisleidingen 
met gevaarlijke stoffen. Voor de leidingstraat geldt een veiligheidsgebied van 55 meter. De geplande 
ontwikkelingen voldoen aan de voorschriften die voor dit gebied gelden. Naast de leidingen in de 
leidingstraat loopt een olieleiding (RRP) door het gebied. De PR 10-6 contour van deze leiding bedraagt 
25 meter. Er zijn geen ontwikkelingen binnen deze contour. Het aspect externe veiligheid vormt geen 
belemmering voor het voorliggende plan. 

4.10  Bodemkwaliteit 
Toetsingskader 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te 
worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 
vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat 
indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 
zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 
(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden 
gerealiseerd.  
 
Onderzoek en conclusie 
Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk.  In het geval van 
nieuwe ontwikkelingen zal ten tijde van vergunningsaanvraag nader bodemonderzoek uitgevoerd 
moeten worden. Het aspect bodem staat de ontwikkeling niet in de weg. 

4.11  Archeologie 
Beleid en normstelling 
De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de 
ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen met als uitgangspunt: 'de veroorzaker 
betaalt'. 
 
Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter 
plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de initiatiefnemer voorafgaand aan 
bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch 
onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het 
belangrijkste doel is de bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem 
doorgaans de beste garantie biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het 
basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen 
waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden behoort. 
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Onderzoek  
Vanaf 1000 na Chr. worden de veengebieden en wellicht ook klei-op-veengebieden op IJsselmonde 
systematisch ontgonnen. Hierdoor is een grote polder ontstaan op centraal IJsselmonde, de 
Riederwaard. Een groot gedeelte van het plangebied valt binnen deze polder. Door overstromingen gaat 
de polder in 1373 ten onder. Restanten van de oude dijk om de Riederwaard zijn mogelijk nog terug te 
vinden in de bodem binnen het plangebied. Na deze dijkdoorbraak is het gebied in fasen weer 
heringedijkt.  
 
Het gehele plangebied bestaat uit stroomgordel-, geul- en dekafzettingen uit de Late Middeleeuwen 
(Afzettingen van Duinkerke III). Zie ook figuur 4.11, de archeologische kenmerkenkaart Albrandswaard. 
De dikte bedraagt minimaal 100 cm op veen, het zogenaamde Hollandveen. Plaatselijk bevinden zich 
tussen het dek en het veen ook oudere afzettingen. Er is een middelgrote kans op aanwezigheid van 
archeologische sporen uit de Late Middeleeuwen op het Hollandveen. De geologische opbouw van de 
diepere ondergrond is in detail vaak onbekend. Ten zuiden van de Essendijk is ook een middelgrote kans 
op de aanwezigheid van archeologische sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd op kleiafzettingen op het 
veen, de zogenaamde afzettingen van Duinkerke I. Daarnaast is daar ook een kleine kans op de 
aanwezigheid van archeologische sporen uit de Vroege Middeleeuwen onder de laatmiddeleeuwse 
overstromingsafzettingen. 
In de Oude Maas is een kleine kans op vondst van scheepswrakken uit de Late Middeleeuwen en de 
Nieuwe tijd. 
 
De gemeente Albrandswaard heeft op 21 december 2009 de archeologische waardenkaart 
Albrandswaard vastgesteld. Zie ook figuur 4.10. Samen met de kenmerkenkaart Albrandswaard vormen 
deze kaarten de basis voor het archeologisch beleid binnen de gemeente. Uit de bronnen is af te leiden 
dat het laatmiddeleeuwse overstromingsdek in het plangebied vrij fors is. Uit deze kaarten en na 
afstemming met Archeologie Rotterdam (BOOR) worden binnen het plangebied twee waarden 
archeologie gedefinieerd. Het betreft het aanlandse deel en het gedeelte van het plangebied dat in de 
Oude Maas ligt. Dit onderscheid wordt zo opgenomen in de regels en verbeelding van dit plan. 'Waarde 
- Archeologie 1' voor het aanlandse gedeelte van het plangebied en 'Waarde - Archeologie 2' voor het 
gedeelte van het plangebied dat in de Oude Maas ligt. Voor 'Waarde - Archeologie 1' geldt een 
bouwregeling en een omgevingsvergunning bij grondwerkzaamheden (inclusief heien) met een 
oppervlak groter dan 200 m² en bij een diepte dieper dan 100 cm onder het maaiveld. Voor 'Waarde - 
Archeologie 2' gelden marges van respectievelijk 200 m² en de huidige onderwaterbodem. 

Figuur 4.10 - archeologische waardenkaart gemeente Albrandswaard  
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Figuur 4.11 - archeologische kenmerkenkaart gemeente Albrandswaard  
 
Conclusie 
Er vindt ten behoeve van dit bestemmingsplan geen archeologisch onderzoek plaats. Op basis van het 
gemeentelijk beleid en na afstemming met Archeologie Rotterdam (BOOR) is besloten de twee waarden 
Archeologie op te nemen in de regels en op de verbeelding. Voor de enige concrete ontwikkeling in het 
plangebied (Graaf van Portland) is voorzien in een onderbouwing binnen de ruimtelijke onderbouwing 
van dit project. Deze is opgenomen in Bijlage 3.  

4.12  Cultuurhistorie 
Toetsingskader 
De Monumentenwet is op 1 juli 2016 deels (met een overgangstermijn tot de Omgevingswet) vervangen 
door de Erfgoedwet. Deze wet handelt over het aanwijzen van te beschermen cultureel erfgoed. Naast 
de Monumentenwet vervangt de Erfgoedwet ook andere wetten zoals de Wet tot behoud van 
cultuurbezit. De Erfgoedwet kent een aantal nieuwe bepalingen. Het gaat om het vaststellen van een 
gemeentelijke erfgoedverordening en het bijhouden van een erfgoedregister. Ook dienen burgemeester 
en wethouders het voornemen om hun cultuurgoederen en verzamelingen te vervreemden bekend te 
maken. De Erfgoedwet bevat bovendien diverse veranderingen met lokale gevolgen, zoals de vervanging 
van de landelijke aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten door een rijksinstructie aan 
gemeenten.  
 
Onderzoek 
Het Buijtenland van Rhoon is een ouderwets polderlandschap en bestaat uit verschillende polders. Het 
type polder is een jonge zeekleipolder. Het gebied is in verschillende fases ingepolderd en daardoor 
lopen er verschillende karakteristieke dijken door het landschap. Deze dijken en polders zijn 
beeldbepalend voor het weidse landschap. In figuur 4.12 staan de verschillende dijken vermeld. 
Omstreeks 1850 werden de meeste dijken extra gemarkeerd door het aanbrengen van beplanting 
(bomen) en sommige door bebouwing aan de dijk.  
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Figuur 4.12 - de verschillende dijken die door het gebied lopen zijn cultuurhistorisch van waarde (bron: 
Cultuurhistorische kaart Provincie Zuid-Holland) 
 
In het gebied komen drie Rijksmonumenten voor. Dit zijn alleen karakteristieke oude boerderijen. 
 Veerweg 3 - Portlandhoeve: Boerderij "portland". Mooie hove XVIII. Middenlangsdeeltype. Fraaie 

monumentale puntgevel; 
 Hoeve Johanna. Hoeve (ca. 1800?) met IJsselstenen puntgevel, waarin vlechtingen en boven de 

vensters rode strekken. 9- ruits en 25-ruitsschuiframen. Deur met koperen knop en bovenlicht uit 
de bouwtijd. Stal XIXc. Pannen daken. Aan de weg een gietijzeren inrijhek, gedateerd 1877. 

 Rijsdijk 104, “Edenhoeve”, boerderij met stal/wagenschuur uit 1868, rechts uitspringend t.o.v. 
voorhuis. Zijlangsdeel (Vlaamse schuurgroep). Voorhuis met entree in symmetrische (tuitgevel) 
voorgevel. Erf toegankelijk via gemetselde brug. Ook kleine kas en de aangrenzende siertuin is 
aangewezen als rijksmonument. 

 
In het kader van het monumenteninventarisatieproject uit 1999 zijn alle gemeentelijke 
monumenten in het plangebied beschreven. Het betreft de volgende objecten: 
 Essendijk 4, boerderij uit 1891 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 Essendijk 24, boerderij uit circa 1930 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 Korteweg 4, boerderij uit 1912-1933 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 Oudeweg 1, boerderij uit ca. 1925 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 Veerweg 4 (= 6), boerderij uit circa 1800 (bijzondere boerderij door ruimtelijke organisatie. Grote 

afmetingen, fraai woonhuis); 
 Veerweg 7, voormalig veerhuis, thans woonhuis uit circa 1900 (oorspronkelijke functie (veerhuis) 

herkenbaar, markant object); 
 Het Weegje 3, boerderij uit 1893 (vrij gaaf, karakteristiek voor streek/periode); 
 brug bij Veerweg nr. 2, bouwjaar onbekend, brug/hekwerk circa 1875-1900 (geschiedkundige en 

waterstaatkundige waarde). 
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Daarnaast bevindt zich naast het plangebied een eendenkooi (ten zuiden van de golfbaan). Het 
bijbehorende stiltegebied dat als een cirkel om het gebied heen ligt heeft een cultuurhistorische waarde 
en dient beschermd te worden. 
 
Conclusie 
Met het onderhavige bestemmingsplan wordt geen afbreuk gedaan aan de bestaande (rijks-) 
monumenten in het plangebied. Ook blijft het eeuwenoude polderlandschap gerespecteerd. Dit uit zich 
onder andere in het beschermen van de bomendijken op de Essendijk middels een aanduiding, het 
opnemen van het afpalingsrecht voor de eendenkooi en het in standhouden van de vergezichten die een 
polderlandschap als het Buijtenland van Rhoon biedt. De bestaande landschappelijke en 
cultuurhistorische kenmerken worden daarmee zoveel mogelijk behouden. Het aspect cultuurhistorie 
vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 5  Artikelsgewijze toelichting 

 

5.1  Inleiding en opzet van dit plan 
Dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft een bijzondere totstandkomingsgeschiedenis in 
verhouding tot de meeste 'gewone' bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van 
maatregelen mogelijk, waarmee de doelen van het streefbeeld gehaald kunnen worden. Een 
toekomstvisie voor het gebied, onder meer opgesteld door (agrarische) ondernemers, natuur- en 
recreatieorganisaties, inwoners van het gebied, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, het Louis Bolk 
instituut en Peter Verkade landschapsarchitecten. 
 
Na de vaststelling van het streefbeeld is dit bestemmingsplan een volgende stap in de realisatie van de 
ambities voor het Buijtenland van Rhoon. Omdat de ontwikkelingen die dit project tot een succes 
moeten maken, van te voren niet allemaal bekend zijn, is een flexibel bestemmingsplan nodig. Daarom 
is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Een dergelijk bestemmingsplan biedt 
verschillende mogelijkheden tot een flexibeler plan.  
Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen met een bestemmingsplanactiviteit worden mogelijk gemaakt. De 
bestemmingsplanactiviteit is een activiteit die past bij de doelen voor het gebied (lees het Streefbeeld) 
en die via een omgevingsvergunning met een relatief eenvoudige procedure gerealiseerd kan worden. 
Een verdere toelichting hierop wordt beschreven in Artikel 32. 
 
De opzet van dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is verder bijna hetzelfde als van een 
'gewoon' bestemmingsplan. Vooraan vindt u de begripsbepalingen en meet- en rekenvoorschriften, 
vervolgens de regels die horen bij de bestemmingen en afsluitend de algemene regels en overgang- en 
slotbepalingen.  
 
Hierna volgt per artikel een toelichting. Let op, juridisch heeft deze toelichting geen waarde. De regels 
samen met de verbeelding bepalen wat wel of niet is toegestaan. 

5.2  Artikel 1 en 2; Begripsbepalingen en Wijze van meten 
Dit zijn twee algemene artikelen die als algemene verduidelijking gelden bij het lezen van de rest van de 
regels. Als in de regels onduidelijkheid bestaat over wat bedoeld wordt met een bepaalde term, dan is 
de kans groot dat die in de begripsbepalingen staat. Als dat niet het geval is, wordt aangesloten bij de 
begripsbepaling in de 'hogere regelgeving'. Denk hierbij aan de Wet ruimtelijke ordening, de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht en de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Als een 
begrip niet is gedefinieerd in dit plan of in de wet, dan is het 'normale spraakgebruik' leidend. Ook kan 
deze toelichting bij de bepaling handvatten bieden om duidelijk te maken wat bedoeld wordt. 
 
De wijze van meten is voornamelijk van belang bij het beoordelen van de bouwregels. Wat telt wel mee 
in het bepalen van de maatvoering (oppervlakte, bouwhoogte en dergelijke) en wat hoeft niet mee te 
worden gerekend? 
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5.3  Artikel 3; Doelstelling bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

5.3.1  Algemene doelstelling 
Zoals bij de inleiding van dit hoofdstuk beschreven is dit geen 'gewoon' bestemmingsplan, maar een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De doelstelling die in het eerste lid van deze bepaling staat, 
verwijst naar de verbrede reikwijdte zoals die bedoeld is in de Crisis- en Herstelwet. De bepaling is ook 
te herkennen in artikel 7c lid 1 van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. Deze bepaling maakt het 
ook mogelijk om nieuwe activiteiten breder te toetsen, bijvoorbeeld aan duurzaamheid. 
 
Het tweede lid beschrijft de specifieke doelstellingen voor dit plan. Deze doelstellingen zijn 
voortgekomen uit het Streefbeeld, in feite een visie voor het Buijtenland van Rhoon met specifieke 
doelen en een globale aanpak hoe die doelen kunnen worden bereikt. De doelen staan in een soort 
driehoeksverhouding met elkaar. Akkerbouw, natuur en recreatie vullen elkaar aan en versterken 
elkaar. Deze driehoeksverhouding brengt vervolgens een landschap naar voren dat herkenbaar 
cultuurhistorisch zal zijn. Dit cultuurhistorische landschap versterkt vervolgens de recreatieve waarde 
van het gebied. Deze doelen zijn gespecificeerd in Artikel 4, zie voor de toelichting daarop paragraaf 5.4.  

5.3.2  Nieuwe activiteiten 
Het streefbeeld is de basis voor dit bestemmingsplan. De maatregelen die de doelen van het Streefbeeld 
moeten realiseren, wordendoor de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon uitgevoerd. 
Rechtspersonen kunnen zich bij de Gebiedscoöperatie aansluiten als lid en moeten zich dan 
committeren aan het streefbeeld. Gronden die door de gebiedscoöperatie worden uitgegeven in pacht, 
kunnen agrarische ondernemers worden bewerkt zoals bedoeld in het Streefbeeld. Dit 
bestemmingsplan maakt een dergelijke natuurinclusieve landbouw mogelijk. Naast gebruik op basis van 
extensief bouwplan en een aangepaste wijze van beheer maakt het bestemmingsplan ook verdere 
verbreding van de landbouw mogelijk, zoals verkoop aan huis van streekproducten en kleinschalige 
recreatie. 
 
Om zicht te houden of de doelen ook worden gehaald, wordt gedurende de uitvoering ook gemonitord. 
Dit is in het Streefbeeld onderdeel van het 'lerend beheren' en betekent dat bepaalde maatregelen 
kunnen worden bijgesteld. Het gaat hier immers om een integratie van landbouw, natuur en recreatie 
die nog niet  eerder is toegepast in Nederland. Hierbij zijn de doelen meetbaar en controleerbaar 
gedefinieerd, maar in de manier om deze doelen te bereiken (de inrichtings- en uitvoeringsmaatregelen) 
zal nog veel moeten worden geleerd. Hierbij zal onder andere de scherpe scheiding tussen natuur en 
landbouw steeds meer vervagen.  
 
Aanpassen van het streefbeeld op basis van deze monitoring heeft ook gevolgen voor dit 
bestemmingsplan, omdat de bestemmingsplanactiviteit getoetst wordt aan de beleidsregel uitwerking 
streefbeeld.  

5.4  Artikel 4; Specifieke doelstelling 
Voor de doelen uit artikel 3.1 tweede lid zijn specifieke doelstellingen beschreven. Zoals beschreven in 
paragraaf 5.3.2 zijn de doelstellingen opgenomen om die daadwerkelijk door middel van gerichte 
maatregelen en monitoring te behalen. Om die reden zijn de doelstellingen nader gespecificeerd in dit 
artikel. 
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5.4.1  Natuurdoelstelling 
De specifieke doelstelling ten aanzien van natuur is opgenomen als concrete verwijzing naar de doelen 
in de beleidsregel streefbeeld. In het Streefbeeld en daarmee ook in dit bestemmingsplan ligt de nadruk 
op hoogwaardige akkernatuur. De term akkernatuur verwijst naar de grote biodiversiteit die op en om 
de akkers te vinden was tot ver in de 20e eeuw. Inmiddels behoort akkernatuur tot de meest bedreigde 
natuur in Nederland, veroorzaakt door de sterke intensivering van de agrarische productie na de 
Tweede Wereldoorlog. Niet alleen specifieke planten zoals de Akkerboterbloem en Akkergeelster, maar 
ook akkervogels zoals de Patrijs en Kievit vinden idealiter hun weg 'terug' naar het Buijtenland van 
Rhoon.  
 
Voor het behalen van dit doel zijn akkers nodig. Maar het behalen van deze natuurdoelstelling zal ook 
de landbouw versterken. Door het vergroten van de biodiversiteit herleeft de bodemkwaliteit en 
daarmee worden gewassen uiteindelijk weerbaarder tegen (planten)ziektes. Door het vergroten van de 
biodiversiteit zowel onder als boven de grond wordt de weerbaarheid van planten tegen ziektes 
verbeterd en neemt het aantal natuurlijke vijanden van plaaginsecten toe waardoor minder vaak hoeft 
te worden ingegrepen met gewas beschermingsmiddelen. Ook zal de natuur de recreatieve aantrekking 
van het gebied verhogen, waardoor deze ook bijdraagt aan het behalen van de recreatiedoelen. Deze 
doelen komen in  5.4.2 respectievelijk 5.4.3 terug. Voor meer informatie over de doelsoorten en de 
voorgestelde maatregelen wordt verwezen naar de beleidsregel streefbeeld. 

5.4.2  Landbouwdoelstelling 
De specifieke doelstelling ten aanzien van landbouw is opgenomen, omdat dit tevens randvoorwaarden 
zijn voor een succesvolle synergie tussen natuur en landbouw. Door het behalen van de doelstellingen 
voor landbouw, zijn de doelen voor natuur eveneens haalbaar.  
a. Bodemconditie en bodemleven.  

Natuurlijke landbouw begint met zorg voor de bodem. De boer mist essentiële kwaliteit als deze 
onvoldoende in conditie is; 

b. Insecten op de landbouwhectares.  
De aanwezigheid van insecten op de landbouwhectares zegt veel over de verwevenheid tussen 
landbouw en natuur; 

c. Aanbod van zaden door het jaar voor foeragerende vogels; 
d. Korte ketens.  

Het deel van de productie dat niet in de anonieme bulkmarkt wordt afgezet, maar herkenbaar en 
traceerbaar zijn weg vindt richting de consument; 

 

5.4.3  Recreatieve doelstelling 
Voor recreatie is het doel om een substantiële toename te bewerkstelligen van het aantal bezoekers. 
Het streefbeeld spreekt van 600.000 unieke bezoekers per jaar. Deze bezoekers komen voor het 
cultuurhistorische landschap waar natuur en de landbouw samenwerken en elkaar versterken. Hiermee 
wordt een verbinding gemaakt tussen stad en platteland en worden mogelijkheden geboden om de 
keten van voedselproductie tot consument in te korten. Specifiek is de bedoeling dat het Buijtenland 
van Rhoon 'op de kaart' wordt gezet. De bekendheid van het gebied moet worden vergroot, evenals de 
bereikbaarheid. De andere doelen zullen de recreatieve waarde versterken, maar het behalen van de 
recreatieve doelen mag geen onevenredige afbreuk doen aan het behalen van die andere doelen.  
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5.4.4  Landschap en cultuurhistorische doelstelling 
Ook het versterken van het landschap vormt een specifieke doelstelling voor dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte. Dat heeft zowel een landschappelijk als cultuurhistorisch motief, wat de recreatieve 
waarde van het gebied zal versterken. Het vastleggen van deze doelstelling zal het enerzijds mogelijk 
maken nieuwe ontwikkelingen passend te maken binnen de context van de landschappelijke 
kwaliteiten, maar maakt het ook mogelijk cultuurhistorische elementen die gedurende de tijd zijn 
verdwenen, te herstellen.   

5.5  Artikel 5; Gemengd 
Deze bestemming ziet op extensieve agrarische bedrijven die deze functie combineren met andere 
functies die passen bij het streefbeeld, zoals een zorgboerderij en natuur.  Naast deze 
hoofdactiviteiten vinden er ook andere activiteiten plaats, zoals bijvoorbeeld een winkel met 
streekproducten en een kleine horeca-gelegenheid. Deze activiteiten zijn in principe ondergeschikt aan 
de extensieve landbouw en de zorgboerderij.  

5.6  Artikel 6; Hoogwaardige akkernatuur 
De naam van deze bestemming volgt uit de beleidsregel streefbeeld, het BKL en de provinciale 
omgevingsverordening. Binnen deze bestemming is voldoende ruimte gelaten om de doelen uit 
Hoofdstuk 2 van de regels te kunnen behalen. Natuurmaatregelen tezamen met landbouwmaatregelen 
zijn mogelijk waarbij veel ruimte is om te variëren in die samenhang. Een tweetal aanduidingen geeft 
specifiek aan dat op die locatie uitsluitend dat gebruik is toegestaan (sub f; verlaagd natuurlijk grasland 
en g; bomendijk). Een aanduiding geeft aan dat tevens ander gebruik is toegestaan (sub h; 'specifieke 
vorm van sport - skydive').   
 
Ter plaatse van de aanduiding 'verlaagd natuurlijk grasland' is geen hoogwaardige akkernatuur mogelijk. 
Dit komt doordat de betreffende gronden zijn afgegraven, waardoor ze te nat zijn. Ook zal deze locatie 
specifiek bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. Hier leven veel insecten die als voedsel 
dienen voor akkervogels. 
 
Ter plaatse van de aanduiding 'bomendijken' moeten de cultuurhistorische bomendijken worden 
behouden en dus beschermd. Het zijn zogenaamde 'slapersdijken' en beslaan een gebied van 31 hectare 
groot. Slapersdijken zijn landinwaarts gelegen dijken, die door de aanleg van nieuwe voorliggende dijken 
geen directe waterkerende functie meer hebben. De bomendijken in het plangebied hebben 
cultuurhistorische waarde voor het gebied en moeten daarom behouden blijven. Het achterliggende 
verhaal van de dijken, de geschiedenis over het ontstaan en de aanleg, zal voor de recreatie in het 
gebied een belangrijke leidraad zijn. Daarnaast wordt ook de ecologische waarde van de bomendijken 
versterkt. 
 
Ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van sport - skydive, is een landingsplaats voor 
parachutisten opgenomen. Het landen van parachutisten is een vorm van extensieve recreatie. Dit is 
ook als zodanig opnomen in de definitie van extensieve recreatie. Extensieve recreatie is binnen de hele 
bestemming Hoogwaardige akkernatuur mogelijk. Om te voorkomen dat binnen de gehele bestemming 
Hoogwaardige akkernatuur door parachutisten kan worden geland, is een aanduiding opgenomen van 
de gewenste landingsplaats. 
 
Binnen deze bestemming bevinden zich ook de agrarische bouwblokken, waarvoor specifieke 
bouwregels gelden. Er is in de regels voldoende ruimte voor de agrarische bedrijfsvoering, zoals bedoeld 
in de beleidsregel streefbeeld. Dat betekent dat bebouwing ten behoeve van een extensieve vorm van 
landbouw en voor eventuele verbreding mogelijk zijn. 
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Van de bouwregels kan worden afgeweken met een omgevingsvergunning onder een aantal 
voorwaarden. Deze afwijkingsmogelijkheid is opgenomen om nieuwe bouwvlakken voor agrarische 
bedrijven te realiseren, indien de noodzaak zich hiertoe aandient. Ook kan zich een situatie voordoen 
dat opslag voor de gewassen nodig is buiten bestaande bouwvlakken. Dit kan op vergelijkbare wijze 
worden mogelijk gemaakt. 
Criteria die van toepassing zijn op het verlenen van een omgevingsvergunning voor deze afwijking zijn 
noodzaak, landschappelijke inpassing, concentratie van bebouwing en voldoen aan de saldobenadering. 
Over de te maken afweging kan het bevoegd gezag advies aanvragen bij de gebiedscoöperatie. 
 
Om natuur, landschap, cultuurhistorie en bodem verder te beschermen, is een 
omgevingsvergunningenstelsel opgenomen. 

5.7  Artikel 7; Hoogwaardige akkernatuur - Waterkering 
Middels deze dubbelbestemming worden dijken en andere waterkerende elementen beschermd. Deze 
dubbelbestemming beperkt de bebouwingsmogelijkheden zodat de waterkerende werking gewaarborgd 
blijft. 

5.8  Artikel 8; Horeca 
Vooralsnog geldt deze bestemming uitsluitend voor de Graaf van Portland. Voor deze specifieke locatie 
wordt verwezen naar Bijlage 3 (ruimtelijke onderbouwing). Algemeen is het hier mogelijk een 
horeca-onderneming te vestigen. Gezien de ligging van de Graaf van Portland in het gebied met 
hoogwaardige akkernatuur, zijn de horecamogelijkheden beperkt tot categorien die weinig overlast 
veroorzaken (categorie 2 en 3). Daarnaast worden andere activiteiten mogelijk gemaakt die passen bi 
jhet streefbeeld, zoals de verkoop van streekproducten, extensieve recreatie en bed & breakfast. Deze 
activiteiten zijn ondergeschikt aan de hoofdfunctie horeca. 

5.9  Artikel 9; Molen 
Voor de gronden met de bestemming 'Molen' wordt voorzien in de bouw van een cultuurhistorische 
molen. Op deze locatie heeft ooit een dergelijke historische molen gestaan met een 
waterhuishoudkundige functie.  
 
In de algemene aanduidingsregels (artikel 33.2) is de windvang van de molen beschermd door middel 
van een molenbiotoop. 

5.10  Artikel 10; Sport - Golfbaan 
De bestemming 'Sport - Golfbaan' biedt in beginsel geen nieuwe mogelijkheden op de locatie van de 
golfbaan in het zuiden van het plangebied. De golfbaan kan en mag in de huidige omvang met de 
huidige activiteiten doorgaan. Er is reeds een kleinschalige horecagelegenheid aanwezig op locatie, 
evenals een winkel voor golfattributen. 

5.11  Artikel 11; Tuin 
Deze gronden hebben de bestemming 'Tuin' gekregen om het vergunningvrij bouwen op basis van het 
Bor uit te sluiten. Het betreft hier tuinen buiten het bestaande erf, waar om landschappelijke redenen 
het niet wenselijk is om hier bijgebouwen of bouwwerken te realiseren, behoudens 
terreinafscheidingen.  
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5.12  Artikel 12; Verkeer 
De bestaande wegenstructuur is bestemd voor verkeer. Zo veel mogelijk is alleen hetgeen wat is verhard 
als zodanig bestemd. De bomenrijen die langs de weg staan worden zo veel mogelijk gehandhaafd en 
beschermd via de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - bomendijken'. Zij vervullen zowel voor de 
natuurlijke als cultuur-historische uitstraling een belangrijke rol en maken geen onderdeel uit van de 
verkeersfunctie.  

5.13  Artikel 13; Water 
In het plangebied loopt een aantal watergangen met meerdere deelfuncties zoals waterberging, 
waterafvoer, landschappelijke beeldfunctie en ook een natuurlijke functie. Zij vormen een natuurlijke 
dooradering van het landschap. Naast de hoofdwatergang en secundaire watergang zal een aantal 
watergangen worden voorzien van een flauwe natuurvriendelijke oever met plasdras en begeleid met 
brede akkerranden. Overige watergangen worden voorzien van een natuurvriendelijke oever en 
geflankeerd door akkerranden. 
 

5.14  Artikel 14 - Water - Waterweg 
De Oude Maas is als Water - Waterweg bestemd.  

5.15  Artikel 14; Wonen 
Naast de woonfunctie is het toegestaan om op kleine schaal een beroep of bedrijf aan huis te starten. 
Dat zou een bedrijf kunnen zijn zoals dat beoogd is in het streefbeeld, zoals een winkel voor 
streekproducten, maar het kan ook een beroep zijn zoals kapper of advocaat. Zolang het blijft binnen de 
kaders die in dit artikel staan, is de activiteit rechtstreeks toegestaan. Dat betekent dat geen 
omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd. Voor een beroep of bedrijf aan huis is het eerste 
vereiste dat het gebruik qua aard, milieubelasting en uitstraling moeten passen in de woonomgeving. 
Dat betekent dat zolang het kleinschalig is, niet te veel geluid of geur produceert en past of zou passen 
in het hoofdgebouw de activiteit toegestaan is. Als er een vergunning of melding vereist wordt op basis 
van de Wet milieubeheer dan kan het niet zomaar worden toegestaan. Ook kan maar een beperkt deel 
van de bebouwing worden gebruikt ten behoeve van het beroep of bedrijf en moet de bewoner of een 
van de bewoners degene zijn die primair het beroep of bedrijf uitoefent. Dat sluit niet uit dat 
werknemers kunnen worden ingehuurd. 
 
Daarnaast is het als bewoner toegestaan om een bed & breakfast te starten. De bepalingen sluiten aan 
bij het huidige beleid van de gemeente. Maximaal de helft van de woning mag worden gebruikt voor het 
bed & breakfast, maximaal 7 slaapplaatsen van elk max 30 m², deze mogen geen zelfstandige 
kookgelegenheden bevatten en bevinden zich alleen in het hoofdgebouw. Omdat een dergelijke 
nevenfunctie past bij het Streefbeeld en de gestelde regels de omvang en de effecten voldoende 
begrenzen, is er voor gekozen om in afwijking van het oorspronkelijke gemeentelijke beleid, Bed en 
Breakfast rechtstreeks toelaatbaar te stellen en niet via een omgevingsvergunning mogelijk te maken. 
Dit in het kader om procedures zoveel mogelijk te beperken waar dat kan. 
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5.16  Artikel 15; Wonen - zorgwoning 
In het plangebied is een woning aanwezig die specifiek is gericht op het kunnen verlenen van zorg. Deze 
woning is verbonden aan de Buitenhof. Deze woning is als zodanig aangeduid en heeft een afwijkende 
maatvoering, conform het huidige gebruik. IN het vigerende plan zat een wijzgingsbevoegdheid om een 
tweede zorgwoning mogelijk te maken. Via de bestemmingsplanactiviteit (artikel 27) kan een extra 
zorgwoning gerealiseerd worden. 

5.17  Artikel 17 tot en met 22; Leidingen 
In artikel 16 tot en met 21 zijn dubbelbestemming geregeld over de hoofdbestemming heen. De 
dubbelbestemmingen betreffen diverse leidingen die leiden tot diverse berekeningen voor het gebruik 
binnen de bestemming waar ze overheen liggen. Het betreft zowel gas-, olie, brandstof en 
waterleidingen als een leidingestraat.  

5.18  Artikel 23; Waarde - Archeologie 1 
Deze dubbelbestemming regelt de bescherming van de hogere archeologische verwachtingswaarden 
binnen een deel het plangebied. Op het overige deel van het plangebied is de gemeentelijke 
archeologieverordening van toepassing. Het doel van deze bestemming is het voorkomen van de 
verstoring van eventueel aanwezige archeologische waarden als gevolg van het bouwen en de 
uitvoering van grondwerken. Het kan zijn dat er voor de beoogde activiteit een vergunning vereist is 
voor archeologie. Ook als er geen vergunningplicht geldt, moeten eventuele vondsten worden 
beschermd. 

5.19  Artikel 24; Waarde - Archeologie 2 
Deze dubbelbestemming regelt de bescherming van lagere archeologische verwachtingswaarden binnen 
een deel het plangebied. Dat wil zeggen, een lagere verwachting dan Waarde - Archeologie 1. Op het 
overige deel van het plangebied is de gemeentelijke archeologieverordening van toepassing. Het doel 
van deze bestemming is het voorkomen van de verstoring van eventueel aanwezige archeologische 
waarden als gevolg van het bouwen en de uitvoering van grondwerken. Het kan zijn dat er voor de 
beoogde activiteit een vergunning vereist is voor archeologie. Ook als er geen vergunningplicht geldt, 
moeten eventuele vondsten worden beschermd. 

5.20  Artikel 25 - Waterstaat - Waterkering 
Langs deze zeedijk van de Oude Maas is ook een dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering 
opgenomen ten behoeve van de beschermingszone. Deze dubbelbestemming beperkt de 
bebouwingsmogelijkheden zodat de waterkerende werking gewaarborgd blijft. 

5.21  Artikel 26 - Waterstaatkundige functie 
De langs de hoofdwatergangen gelegen beschermingszones zijn door middel van een 
dubbelbestemming Waterstaat - Waterstaatkundige functie opgenomen.  
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5.22  Artikel 27; Anti-dubbeltelregel 
Deze bepaling wordt opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwvlak mogen beslaan, 
het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, 
waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

5.23  Artikel 28; Parkeren 
Voor een nieuwe activiteit is waarschijnlijk parkeergelegenheid nodig, met name voor het type 
activiteiten die passen in het streefbeeld (winkel voor streekproducten, theetuin en recreatieve 
activiteiten). Er is niet veel ruimte op de dijken en andere wegen waardoor het zeer onwenselijk is dat er 
langs die wegen geparkeerd wordt. Parkeren vindt bij voorkeur zo veel mogelijk plaats buiten het 
plangebied bij de entree's en anders op het eigen terrein. Om tot duurzame parkeeroplossingen te 
komen, wordt hieraan de voorwaarde gekoppeld, dat de verharding waterdoorlatend moet zijn.  

5.24  Artikel 29; Algemene bouwregels 
Ten behoeve van onvoorziene omstandigheden dat een beoogd nieuw bouwwerk niet past binnen de 
bouwregels van de desbetreffende bestemming is in dit artikel een algemene afwijking opgenomen van 
de bouwregels. Met een omgevingsvergunning kan dan alsnog bijvoorbeeld hoger worden gebouwd. 
Uiteraard moet nog steeds voldaan worden aan het Beeldkwaliteitsplan zoals opgenomen in 1.14 van de 
regels. 

5.25  Artikel 30; Activiteiten in strijd met dit bestemmingsplan 
Dit is een belangrijke bepaling voor het hele plangebied. Er zijn drie specifieke activiteiten die binnen het 
plangebied niet zijn toegestaan. 
a. Deze bepaling is van belang in verband met de hoeveelheid stikstof die problematisch is voor veel 

van onze natuurgebieden. Een belangrijke bron van stikstof bij akkerbouw is het bemesten van de 
grond. Dit wordt gedaan om de gewassen die daarop worden geplant beter en sneller te laten 
groeien. Deze intensieve vorm van grondbewerking zal door uitwerking van het streefbeeld op de 
langere termijn naar verwachting niet of in mindere mate voorkomen. Dit is afhankelijk van wat 
noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen, met name de doelen voor akkerflora (zie 
paragraaf 5.4.1). Doordat naar verwachting minder zal worden bemest, zal de stikstofemissie (en 
daarmee veelal ook de depositie) verlagen. Omdat dit echter onderdeel is van het 'lerend beheren' 
en dus mogelijk geen verlaging van de stikstofdepositie met zich meebrengt, vormt dit verbod op 
een toename een bepaalde drempel waar niet zomaar overheen kan worden gestapt. Die drempel 
is voor dit plan gelegd op de depositie ten tijde van vaststelling van dit plan. Dit is in lijn met de 
jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een nieuwe 
ontwikkeling onder die drempel blijft, is het in lijn met het bestemmingsplan. Let op; het kan ook 
dan zo zijn dat een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming nodig is. Overigens geldt 
niet dat iedere toename boven de drempel niet is toegestaan. Dat is namelijk pas het geval als 
sprake is van een significant effect door die toename. Dit kan vaak door een ecoloog worden 
beoordeeld. Als geen sprake is van een significant effect, dan is de activiteit op basis van dit plan 
toegestaan. Na de uitleg van sub d volgt een uitleg wat er mogelijk is als een nieuwe ontwikkeling 
toch boven die drempel uitkomt en een significant effect heeft. 
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b. Seksinrichtingen zijn in dit plangebied niet toegestaan. Dat betekent dat alle vormen van prostitutie 
en seksueel gerelateerde bedrijvigheid niet is toegestaan. Dit betreft een buitengebied waar 
dergelijke inrichtingen of bedrijven niet passen. Bovendien zou door het toestaan van dergelijke 
bedrijven de ruimte beperken voor in het streefbeeld passende bedrijvigheid zoals een winkel voor 
streekproducten of een kleinschalige horecagelegenheid. Het (bijna) rechtstreekse verkopen van de 
streekproducten maakt ook dat de agrarische ondernemers beter in staat zijn voldoende te 
verdienen om het agrarische bedrijf te onderhouden. Dit is ook een uitgangspunt in het streefbeeld. 

c. Als laatste zijn geen Bevi-inrichtingen toegestaan. Dit zijn zware bedrijven die een risico vormen 
voor bewoners en bezoekers van het gebied, met name door het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dit 
is daarom geen ontwikkeling die wenselijk is in het plangebied en ook niet past in het streefbeeld. 

 
Lid 2 heeft het over het afwijken van het eerste lid sub b. Dat is de bepaling over de stikstofdepositie. Als 
een nieuwe ontwikkeling gaat plaatsvinden in het plangebied en deze meer uitstoot heeft waardoor een 
toename ontstaat aan stikstofdepositie ten opzichte van de drempel en daarbij een significant effect 
veroorzaakt, dan is dat eigenlijk niet toegestaan. Met de bepaling in dit lid kan daar een uitzondering op 
worden gegeven. In een dergelijk geval is namelijk altijd een vergunning vereist van de provincie op 
basis van de Wet natuurbescherming. Die vergunning kan ook 'aanhaken' aan een gemeentelijke 
vergunning door middel van een verklaring van geen bedenkingen. Als die vergunning of verklaring van 
geen bedenkingen is verleend, dan kan ook de vergunning voor de binnenplanse afwijking van het plan 
worden verleend, uiteraad als ook aan overige voorwaarden wordt voldaan. De verklaring van geen 
bedenkingen van de provincie kan ook 'aanhaken' aan de vergunning om af te wijken (dat is de 
vergunning in deze bepaling). 

5.26  Artikel 31; Bestemmingsplanactiviteit 
Deze bepaling is de kern van de flexibiliteit in dit plan. Het streefbeeld geeft zowel een toekomstvisie op 
het Buijtenland van Rhoon als de maatregelen die eind 2026 moeten zijn gerealiseerd om deze visie te 
verwezenlijken. Het streefbeeld is doelgericht waarbij de uitwerking ook afhankelijk is van hoe de 
natuur zal reageren op de maatregelen (lerend beheren).  
Bestemmingsplannen werken op basis van 'toestemmingsplanologie'. Dat betekent dat als iets niet 
expliciet wordt toegestaan in de regels van dit plan, het niet is toegestaan (op die locatie). Met dit 
bestemmingsplan wil de gemeente ook uitnodigend zijn voor ondernemers die passen in het 
toekomstplaatje zoals die is geschetst in het Streefbeeld. Alle activiteiten die niet rechtstreeks zijn 
toegestaan op basis van de planregels, maar wel goed passen binnen de kaders van het Streefbeeld, zijn 
in beginsel wenselijk. De regels voor het toestaan van die activiteit staan in deze bepaling. Zo mogen 
nieuwe activiteiten niet de doelen belemmeren die dit plan voor ogen heeft. 
 
Een andere belangrijke voorwaarde is dat het bevoegd gezag (het college van burgemeester en 
wethouders) voldoende zekerheid heeft verkregen dat aan andere regelgeving wordt voldaan. Hierbij 
kan worden gedacht aan de Drank- en Horecawet en een eventueel benodigde vergunning daarvoor. 
Maar ook kan worden gedacht aan de Wet natuurbescherming. Dit zijn andere beoordelingskaders die 
buiten de grenzen van dit plan liggen. Als blijkt dat andere vergunningen (evident) niet kunnen of zullen 
worden verleend, dan zou een omgevingsvergunning voor de bestemmingsplanactiviteit ongewenst 
beperkende effecten kunnen hebben. Dat is onwenselijk en daarom is deze bepaling in de voorwaarden 
voor de omgevingsvergunning voor de bestemmingsplanactiviteit opgenomen. De term voldoende 
zekerheid is redelijk ruim. Dat betekent dat de andere vergunningen nog niet hoeven te zijn verleend, 
maar dat er wel zicht bestaat op het verlenen ervan. Als de vergunning is verleend en onherroepelijk is, 
is voldoende zekerheid in ieder geval verkregen.  
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De bestemmingsplanactiviteit kan ook worden gebruikt voor het realiseren van een zorgwoning. Deze 
mogelijkheid bestond in het eerdere Bestemmingsplan Buytenland van Rhoon via een 
wijzingsbevoegdheid. Volgens het vigerende plan konden twee zorgwoningen worden gerealiseerd, 
maar niet 'bij recht'. Hierin heeft de gemeente nog de mogelijkheid om een nadere afweging te maken. 

5.27  Artikel 32; Algemene aanduidingsregels 

5.27.1  Eendenkooi 
In dit artikel is een regel opgenomen die het afpalingsrecht waarborgt van een buiten het plan gelegen 
eendenkooi. Bij het verrichten van handelingen (waaronder bouwen en de uitvoering van andere 
werken) binnen de aanduiding moet rekening worden gehouden met artikel 3.30 van de Wet 
natuurbescherming. Daarin staat geregeld dat alleen de kooiker (of iemand met toestemming van de 
kooiker) handelingen verricht die de eenden binnen dit gebied zou kunnen verstoren. Op deze manier 
wordt de rust binnen de eendenkooi zoveel mogelijk gewaarborgd. Als deze rust wordt verstoord moet 
de schade die de kooiker oploopt worden vergoed aan de kooiker, tenzij je hierover afspraken kunt 
maken met de kooiker. 

5.27.2  Molenbiotoop 
De gebiedsaanduiding ‘Molenbiotoop’ ligt over de hoofdbestemming(en) heen en veranderd de regels 
daarom voor met name de bouwen. Er mag maar tot een bepaalde hoogte worden gebouwd, zodat de 
molen nog voldoende windvang heeft om te functioneren. Dit wordt ook wel de molenbiotoop 
genoemd. Voor de molen die is voorzien in het Buijtenland van Rhoon geldt de aanduiding als een 
reservering. De molen staat daar immers nog niet, maar omdat de molen daar naar verwachting wel zal 
komen, moet voldoende rekening worden gehouden met de molenbiotoop.  
In de planregels is ook een aantal afwijkingsmogelijkheden opgenomen.  

5.28  Artikel 33; Beleidsregels 
Deze bepaling is opgenomen ter verduidelijking van de status van de beleidsregels waarnaar wordt 
verwezen in dit bestemmingsplan. In dit artikel is ook geregeld dat de beleidsregels kunnen worden 
aangepast als uit monitoring blijkt dat dit nodig is om de doelen uit hoofdstuk 2 van de regels te kunnen 
realiseren.  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een bestemmingsplanactiviteit zoals 
bedoeld in Artikel 32 wordt getoetst aan de meest recente versie van deze beleidsregels. 
 
Het streefbeeld zelf is onvoldoende geschikt als toetsinstrument. Hiervan wordt daarom een uitwerking 
gemaakt, die dienst zal doen als beleidsregel en als zodanig wordt vastgesteld. Voor het 
Beeldkwaliteitsplan geldt dat deze in zijn geheel wordt vastgesteld als beleidsregel. 
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5.29  Artikel 34 en 35; Overgangsrecht en Slotregel 
Overgangsrecht 
In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Dit is een standaardregel die 
op grond van het Besluit ruimtelijke ordening verplicht in het bestemmingsplan moet worden 
opgenomen. Let op: De twee vormen van overgangsrecht verschillen van elkaar. Ook hoeft het niet op 
elkaar van invloed te zijn.  
 
I. Bouwovergangsrecht 
De bepaling voor het overgangsrecht voor bouwwerken is opgenomen voor het geval een bouwwerk 
niet is toegestaan in dit plan, maar wel legaal is (of wordt) gerealiseerd mag natuurlijk blijven staan. Ook 
mag het bouwwerk worden terug gebouwd of herstelt als die verwoest is door een calamiteit. Dat 
betekent dat als het bouwwerk wordt verwoest door bijvoorbeeld een grote brand, dan mag het 
worden terug gebouwd, maar let op: het bouwwerk mag niet veranderen! Ook is deze bepaling niet van 
toepassing als het bouwwerk verloren is gegaan door gebrekkig onderhoud. 
 
II. Gebruiksovergangsrecht 
Op het moment dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan vaststelt, kan het zijn dat de bestemming 
van een perceel wordt gewijzigd. Voor een perceeleigenaar kan dit consequenties hebben, zoals dat het 
huidige gebruik niet zomaar zou kunnen worden voortgezet. Om dat te voorkomen wordt deze 
overgangsregel standaard opgenomen. Het gebruik wat voor de inwerkingtreding van dit plan legaal 
was, blijft legaal en toegestaan. Dat betekent dus ook dat als het niet was toegestaan, dat nu nog steeds 
niet is toegestaan. Ook kan geen gebruik worden gemaakt van deze bepaling als het gebruik minimaal 
een jaar is gestopt. 
 
Slotregel 
Als laatste wordt de slotbepaling opgenomen. Deze bepaling bevat zowel de titel van het plan als de 
vaststellingsbepaling. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 
Dit bestemmingsplan dat onder de Crisis en herstelwet is opgesteld, kent niet de verplichting om de 
economische uitvoerbaarheid aan te tonen. Dat heeft te maken met de verplichting van de Wet op de 
ruimteljke ordening het bestemmingsplan om de 10 jaar te herzien, onder de Chw is komen te vervallen. 
Toch is het voor potentiele initiatiefnemers, maar ook in het kader van de bestuursovereenkomst tussen 
provincie en Rijk, waarin prestatieafspraken zijn vastgelegd, van belang inzicht in de economische 
uitvoerbaarheid te geven.  
 
De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan wordt onder meer bepaald door een 
financiële en een organisatorische component. 
Wat de organisatie betreft, hebben provincie en gebiedscoöperatie een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten om de natuur-, landbouw- en recreatiedoelstellingen middels maatregelen te realiseren en 
daarmee de doelen uit het streefbeeld te realiseren. De uitkomsten uit deze samenwerkings- 
overeenkomst zijn bepalend voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. 
 
Wat de financiele component betreft, beschikt de provincie over een taakstellend budget van 140 
miljoen euro voor de realisatie van het Buijtenland van Rhoon. Dit budget wordt ingezet voor 
verwerving van onroerende zaken tegen een volledige schadeloosstelling ter voorkoming van 
onteigening, inrichting en beheer. Het Buijtenland van Rhoon genereert ook inkomsten, door verworven 
gronden in pacht uit te geven en aangekocht vastgoed te verkopen. Het is op dit moment moeilijk te 
voorspellen of met het beschikbare budget het te verwachten resultaat behaald kan worden. Het 
resultaat is sterk afhankelijk van de wisselende  conjunctuur. Zo zijn de prijzen van vastgoed de laatste 
jaren sterk gestegen, maar het is niet te voorspellen hoe die zich de komende jaren zullen ontwikkelen.  
De opbrengsten uit pacht zijn eveneens lastig te voorspellen. Niet duidelijk is wat een reële pachtprijs is 
voor gronden die voor hoogwaardige akkernatuur mogen worden ingezet. Het is onderdeel van het 
experiment en afhankelijk van de markt hoe hierop wordt ingespeeld. 
 
Tot slot moet het streefbeeld uiteindelijk worden gerealiseerd door ondernemers die het gebied 
beheren conform het streefbeeld. Initiatiefnemers zullen hiertoe alleen bereid zijn, als zij met dat 
beheer een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. Dit is op voorhand niet goed te voorspellenen en 
is afhankelijk van diverse zaken, zoals de al eerder genoemde pachtprijzen en de inkomsten die 
hoogwaardige akkernatuur zullen opleveren, inclusief alle nevenactiviteiten die dit bestemmingsplan 
mogelijk maakt. 
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6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Gebiedscoöperatie 
Voorafgaand aan het maken van dit bestemmingsplan is het streefbeeld 'Buijtenland van Rhoon' 
opgesteld. Het streefbeeld is opgesteld door het Louis Bolk Instituut en de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap met inbreng van natuurorganisaties, agrarische ondernemers, recreatiedeskundigen 
en lokale betrokkenen. Om tot uitvoering van het streefbeeld te komen is een gebiedscoöperatie 
opgericht waarin (lokale) natuurpartijen, agrariashce ondernemers en recreatieondernemers op een 
gelijkwaardige manier samenwerken om de gestelde doelen te bereiken.  
De gebiedscoöperatie speelt een grote rol in de uitvoering van dit bestemmingsplan door de spil die zij is 
tussen publieke en private uitvoering in het behalen van de doelen uit het Streefbeeld. Nadat het 
bestemmingsplan de geldende regels voor alle bewoners en gebruikers van het gebied heeft 
vastgesteld, wordt nadere uitwerking gezocht in privaat recht. In afzonderlijke privaatrechtelijke 
overeenkomsten en het lidmaatschap van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, die de basis 
vormen voor de gronduitgifte, worden de uitgangspunten van het Streefbeeld vertaald naar het niveau 
van extensieve agrarische teeltplannen en andere relevante vormen van grondgebruik. Een groot deel 
van de gronden is in bezit van de provincie. De gebiedscoöperatie geeft die vervolgens uit in pacht aan 
de agrariërs. 
 
Lerend beheren en het meerjarenplan 
Om het samenspel van alle landbouw- en natuurmaatregelen (en de daarmee samenhangende 
doelstellingen) en de verweving met hoogwaardige akkernatuur goed op elkaar af te stemmen, is veel 
lerend beheer nodig. De gebiedscoöperatie zal op dit vlak onafhankelijk en deskundige monitoring 
uitvoeren op het behalen van de doelen en de indicatoren die hierover informatie geven (insecten, 
akkervogels, bodemgesteldheid etc). De coöperatie maakt gebruik van externe en onafhankelijke 
expertise bij het ontwikkelen van plannen, het uitvoeren daarvan en het bijsturen op resultaten.  
Aan de hand van het Streefbeeld wordt door de gebiedscoöperatie een meerjarenplan opgesteld waarin 
de inrichtings- en beheersmaatregelen worden beschreven voor de komende 4-6 jaar. Dit helpt bij de 
realisatie van doelen. Het meerjarenplan wordt jaarlijks geactualiseerd door de gebiedscoöperatie.  
Op basis van de monitoring wordt geëvalueerd en wordt de effectiviteit van de tot dan toe gevolgde 
aanpak bekeken. Daarop kan het meerjarenplan dan weer worden aangepast. De doelen in het 
Streefbeeld blijven hierbij vooralsnog hetzelfde. Indien er alle middelen zijn ingezet om tot realisatie van 
de doelen te komen, maar dat is niet gelukt, dan kan de coöperatie of de provincie Zuid-Holland 
verzoeken om de doelen uit het Streefbeeld aan te passen. Beide partijen, maar ook de Tafel van 
borging en het Rijk zullen daar dan mee in moeten stemmen. 
 
Inspraak en vooroverleg 
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan op het 
plan reageren. Op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt het 
voorontwerpbestemmingsplan voor vooroverleg toegezonden aan diverse overleginstanties. 
 
Ontwerpfase 
Het ontwerp bestemmingsplan wordt, op grond van afdeling 3.4 Awb, voor een periode van zes weken 
ter inzage gelegd. 
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Bijlage 1  Toelichting gebruik mogelijkheden Chw 





Bijlage 2 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; toepassing Chw 

De wettelijke grondslag voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is gelegen in artikel 7c lid 

17, onder iiiii, en bijlage PM van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw).  

In onderstaande tabel is aangegeven van welke wettelijke bepalingen met het voorliggende plan 

worden afgeweken: 

Besluit uitvoering Chw Wettelijke bepaling Buijtenland van Rhoon 2021 

Artikel 7c, lid 1 In aanvulling op artikel 3.1, lid 
1, Wro kunnen regels gesteld 
worden voor: 

 het bereiken en in stand 
houden van een veilige, 
gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit; 

 doelmatig beheren, 
gebruiken en ontwikkelen 
van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling 
van maatschappelijke 
functies.  

Hiervan wordt in het plan 
gebruik gemaakt door in het 
plan regels op te nemen 
gericht op de doelen voor de 
fysieke leefomgeving (vertaling 
van de doelen uit het 
streefbeeld Buijtenland van 
Rhoon). 
 
Daarnaast biedt het plan op 
planniveau 
ontwikkelingsmogelijkheden 
(bouwen en gebruik), waarbij 
vervolgens op aanvraagniveau 
(mede) aan de hand van de 
(specifieke) doelstellingen een 
afweging wordt gemaakt over 
de kwaliteit en inpasbaarheid.  

Artikel 7c, lid 2 In afwijking van artikel 3.1, lid 
2, Wro is sprake van een 
plantermijn van 20 jaar. 

Hiervan wordt gebruik 
gemaakt; de planhorizon is 20 
jaar. 

Artikel 7c, lid 3 In afwijking van artikel 3.2 Wro 
geldt voor een voorlopige 
bestemming een termijn van 
ten hoogste 10 jaar. 

Hiervan wordt geen gebruik 
gemaakt; in het plan zijn geen 
voorlopige bestemmingen 
opgenomen. 

Artikel 7c, lid 4 Het bestemmingsplan kan door 
het gemeentebestuur gestelde 
regels als bedoeld in artikel 108 
van de Gemeentewet bevatten 
die geheel of gedeeltelijk 
betrekking hebben op de 
fysieke leefomgeving.  

Hiervan wordt in het plan geen 
gebruik gemaakt. 

Artikel 7c, lid 5 De regels van het 
bestemmingsplan kunnen een 
verbod inhouden om zonder 
voorafgaande melding een 
activiteit te verrichten.  

Hiervan is geen gebruik 
gemaakt. In het plan is geen 
meldingsplicht opgenomen.  

Artikel 7c, leden 6 en 7 In een bestemmingsplan 
kunnen tevens regels worden 
gesteld waarvan de uitleg van 
een bij die regels aan te geven 
bevoegdheid afhankelijk wordt 
gesteld van beleidsregels.  

In de plan wordt voor de uitleg 
van verschillende regels 
verwezen naar beleidsregels. 
Het betreft beleidsregels  ten 
aanzien van het behalen van 
(specifieke) doelstellingen uit 



Als de regels, bedoeld in het lid 
6, betrekking hebben op het 
uiterlijk van bouwwerken en bij 
de toepassing een interpretatie 
behoeven, stelt de raad 
hiervoor de criteria vast. Deze 
criteria zijn zoveel mogelijk 
toegesneden op de 
onderscheiden bouwwerken. In 
afwijking van artikel 12b van de 
Woningwet wordt het advies 
van de welstandscommissie 
dan wel de stadsbouwmeester 
slechts op die criteria 
gebaseerd. 

het streefbeeld Buijtenland 
van Rhoon. Tevens betreft het 
beleidsregels in de vorm van 
een Beeldkwaliteitplan. Omdat 
deze beleidsregels betrekking 
hebben op het uiterlijk van 
bouwwerken stelt de 
gemeenteraad het 
beeldkwaliteitsplan vast. 
 

Artikel 7c, lid 8 In dit lid is een specifieke 
regeling opgenomen ten 
aanzien van planschade bij het 
wegbestemmen van onbenutte 
bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. 

Hiervan is geen gebruik 
gemaakt. 

Artikel 7c, lid 9 Bij de voorbereiding, 
vormgeving, inrichting en 
beschikbaarstelling van het 
plan kan worden afgeweken 
van bepalingen van het Besluit 
ruimtelijke ordening, de Wet 
geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder.  

De vormgeving van het plan 
wijkt in principe niet af van 
een regulier bestemmingsplan. 
 
Het plan is opgesteld conform 
IMRO2012 en SVBP. Hierbij is 
om invulling te geven aan 
artikel 7c, wel een extra 
hoofdstuk voor de (specifieke) 
doelstellingen opgenomen. Dit 
is Hoofdstuk 2 – doelstellingen. 
Daarnaast kennen enkele 
enkelbestemmingen in 
hoofdstuk 3 een afwijkende 
naamgeving t.o.v. het SVBP 
2012.  
 
Voorts wordt gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om af te 
wijken van het Bro door 
onderzoek te faseren door het 
stellen van randvoorwaarden 
bij de 
ontwikkelingsmogelijkheden 
die via een 
omgevingsvergunning voor 
een bestemmingsplanactiviteit 
die in het plan worden 
geboden.  



Artikel 7c, leden 10 en 11 In afwijking van artikel 6.12, lid 
1 en 3, van de Wro kan de raad 
bij vaststelling besluiten dat 
een exploitatieplan wordt 
vastgesteld bij een 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen.  

Hier is geen gebruik van 
gemaakt. 

Artikel 7c, lid 12 Op het bestemmingsplan is 
artikel 8.42b van de Wet 
milieubeheer van 
overeenkomstige toepassing, 
zodat in het bestemmingsplan 
gebiedsgerichte 
maatwerkvoorschriften kunnen 
worden opgenomen. 

Hier is geen gebruik van 
gemaakt.  

Artikel 7c, lid 13 Bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan kan de raad 
de bevoegdheid tot het 
wijzigen van onderdelen van 
het bestemmingsplan 
delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders.  

Hiervan wordt geen gebruik 
gemaakt. 

Artikel 7c, lid 14  In aanvulling op artikel 3.6, 
eerste lid, onder c, van de Wet 
ruimtelijke ordening kan bij het 
bestemmingsplan worden 
bepaald dat het met het oog op 
de regels bedoeld in het eerste 
lid verboden is zonder 
omgevingsvergunning, als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c, van de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht gronden of 
bouwwerken te gebruiken. De 
vergunning wordt verleend als 
wordt voldaan aan de daartoe 
in het bestemmingsplan 
gestelde voorwaarden. 

In het plan wordt hiervan 
gebruik gemaakt. Activiteiten 
die geen belemmeringen 
vormen voor de (specifieke) 
doelstellingen en voldoen aan 
diezelfde (specifieke) 
doelstellingen kunnen via een 
omgevingsvergunning mogelijk 
gemaakt worden. Voor deze 
activiteiten (anders dan de 
bestaande activiteiten die op 
basis van een 
enkelbestemming zijn 
toegestaan) gelden 
voorwaarden. Als aan deze 
voorwaarden wordt voldaan 
wordt een 
omgevingsvergunning voor 
een bestemmingsplanactiviteit 
voor de betreffende activiteit 
verleend. 
 

Artikel 7c, lid 15 In afwijking van artikel 2.8, 
eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht juncto artikel 
3.2, aanhef en onderdeel b, 
van de Regeling 
omgevingsrecht verstrekt de 
aanvrager in of bij de 

Na vaststelling van de plannen 
zal bij de bedoelde 
vergunningaanvragen op deze 
wijze worden gehandeld.   



aanvraag om een 
vergunning voor het 
gebruiken van gronden of 
bouwwerken, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder c, van die 
wet, gegevens en 
bescheiden over de 
gevolgen van het beoogde 
gebruik voor de fysieke 
leefomgeving. 

Artikel 7c, lid 16 In afwijking van artikel 2.12, lid 
1, van de Wabo kan een 
omgevingsvergunning die 
betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, lid 1, onder c, van de Wabo 
worden verleend als deze niet 
in strijd is met de verbrede 
reikwijdte van deze regels. 
Hiertoe dienen door de 
aanvrager gegevens en 
bescheiden te worden 
overgelegd waaruit blijkt wat 
de gevolgen zijn voor de fysieke 
leefomgeving.  

Na vaststelling van de plannen 
zal bij de bedoelde 
vergunningaanvragen op deze 
wijze worden gehandeld.   

Artikel 7c, lid 17 Overzicht van de plangebieden 
in Nederland waarvoor de 
pilot-status is verleend. 

De pilot status is momenteel 
nog niet verleend. 

Artikel 7c, lid 18 Bevat de termijn waarbinnen 
het plan onder de pilot-status 
kan worden vastgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan 
Buijtenland van Rhoon 2021 
wordt overeenkomstig de 
pilot-status voor 7c vastgesteld 
voor 2024 en ter visie gelegd  
voor de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet. 
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1.1 Aanleiding 

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek Nederlands polderlandschap, slechts enkele 

kilometers gelegen van Rotterdam. Het gebied wordt met name gekenmerkt door het 

agrarisch karakter, smalle dijkjes en grote kavels landbouwgronden. Het is een van de 

groene gebieden in de omgeving van Rotterdam en wordt voor de Rotterdamse 

bevolking gezien als potentiële locatie om te recreëren.  

 

Het Buijtenland van Rhoon is onderdeel van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam  

(PMR). Een van de speerpunten van PMR is het verbeteren van leefbaarheid in de regio. 

Voor de leefbaarheid speelt het Buijtenland van Rhoon een belangrijke rol. Het gebied 

van in totaal 600 hectare is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als belangrijke 

bestemming waar natuur, recreatie en landbouw in harmonie samengaan.  

 

Om het Buijtenland van Rhoon in te richten als bestemming voor natuur en recreatie is 

het gebied aan verandering onderhevig. Zo wordt meer groen toegevoegd aan het 

gebied, wordt aandacht gegeven aan het netwerk van fiets-voetpaden en worden 

recreatieve functies ontwikkeld. Door de ontwikkeling van het gebied verwacht de 

provincie Zuid-Holland een toename van de aantrekkelijkheid.  

 

In juli 2018 heeft Goudappel Coffeng een rapport geschreven voor een eerste 

verkeersstudie in het Buijtenland van Rhoon (kenmerk: ZHA339/Bkd). Het doel was om 

verkeersbewegingen, middels tellingen, in beeld te krijgen. Daarnaast werden er 

interviews gehouden met verschillende ondernemers in het gebied. Het eindrapport 

bood een overzicht van kansen en knelpunten van het gebied. Daarbij werd advies 

gegeven van te nemen maatregelen.  

 

Het nieuwe rapport zal voor een deel voort borduren op het vorige en aansluiten bij de 

Recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van Rhoon (augustus 2020). De volgende 

punten zijn daarbij toegevoegd: 

■ actualisatie van verkeersbewegingen door middel van nieuwe telcijfers; 

■ nieuwe en meer gedetailleerde parkeerbalans waarbij parkeerplaatsen op grond van 

mogelijke recreatiebestemmingen wordt meegeteld;  

1  
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■ berekenen wat de verkeersgeneratie is van de openbare parkeerplaatsen en de 

recreatieve voorzieningen;  

■ bepalen wat de restcapaciteit is voor het aantal bezoekende motorvoertuigen per dag. 

 

 

1.2 Plangebied 

Het Buijtenland van Rhoon ligt tussen Rhoon en Barendrecht in (figuur 1.1). In het 

noorden wordt het afgebakend door de Rhoonse Baan en de A15. In het zuiden wordt het 

gebied afgebakend door de Oude Maas. De belangrijkste ontsluitingswegen van het 

gebied zijn de Essendijk en de Rijsdijk. De Essendijk verbindt Rhoon met Barendrecht en 

de Rijsdijk verbindt het Buijtenland met de N492 richting Rotterdam en de A15.  

 

 

Figuur 1.1: Plangebied Buijtenland van Rhoon 

 

 

In de toekomst dient het Buijtenland van Rhoon een belangrijke recreatielocatie te zijn 

voor met name inwoners uit Rotterdam en omgeving. Uit de Recreatievisie 2030 blijkt 

dat 85% van de bezoekers uit de direct aangrenzende gemeenten komt (10 – 15 km 

afstand). Hier gaat naar verwachting autoverkeer mee gemoeid.  

 

In de Recreatievisie 2030 worden 200.000 tot 220.000 unieke bezoekers per jaar 

verwacht (totaal: 1,1 – 1,21 miljoen bezoekers per jaar). In deze rapportage is ook 

gerekend met een variant met 600.000 unieke bezoekers per jaar, wat neerkomt op 

totaal 3,3 miljoen bezoekers per jaar. 

 

Aangezien in het Buijtenland van Rhoon gerecreëerd wordt (wandelen, paardrijden en 

fietsen) zijn grote hoeveelheden autoverkeer niet wenselijk. Het gebied dient echter wel 

per auto bereikbaar te blijven.  

 

Om toch genoeg bezoekers aan te trekken zijn drie locaties aangewezen waar reizigers 

hun auto kunnen parkeren, zoals weergegeven in figuur 1.1. Het betreft de 

parkeerlocaties: de Johannapolder (parkeren zuid), parkeerplaats Zevenmeet (parkeren 

noord) en de parkeerplaats langs de Koedood (parkeren oost). Verder huisvest het 
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gebied verschillende ondernemers die recreatieve activiteiten aanbieden en ook 

parkeergelegenheid hebben op eigen terrein. 
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2.1 Plangebied Buijtenland van Rhoon 

Op 8 juni 2018 werd het rapport ‘Streefbeeld Buijtenland van Rhoon’ gepresenteerd. 

Daarin is een beeld geschetst voor toekomstige recreatieve activiteiten en wandel- en 

fietsroutes. In augustus 2020 is de Recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van Rhoon 

opgesteld. 

 

In de Recreatievisie 2030 (zie figuur 2.1) is onderscheid gemaakt: 

■ zone 1: grotere en drukkere recreatieve activiteiten; 

■ zone 2: dagrecreatie en kleinere verblijfsrecreatie; 

■ zone 3: kleinere dag- en verblijfsrecreatie; 

■ zone 4: stiltegebied en landbouw. 

 

In de figuren 2.1 en 2.2 wordt getoond hoe de wandel- en fietsroutes vertakt zijn in het 

gebied. Uit figuur 2.2 blijkt tevens dat recreatieve activiteiten en belevingsplekken 

gelijkmatig zijn verspreid over het gebied.  

 

2  
 
Buitenrecreatie in 
Rhoon 
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Figuur 2.1: Recreatieve zonering van het Buijtenland van Rhoon (bron: Recreatievisie 

2030) 

 

 

 
 

Figuur 2.2: Schematische weergave Buijtenland van Rhoon met daarop de fysieke 

infrastructuur 
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Locatie Activiteiten Nummer 

Rhoon Golfcenter golf 1 

Korenmolen informatiepunt & verkoop 

streekproducten 

2 

Waterwipmolen informatiepunt & horeca 3 

Horeca Koedood (Graaf van 

Portland)  

horeca 4 

Boerderij Buytenhof theeschenkerij, winkel, 

pluktuin 

5 

Boerderij Zegenhoeve startpunt wandelroutes 6 

Boerderij Vlakkenburg informatiepunt & 

congrescentrum 

7 

Boerderij Vossenburg verkoop streekproducten & 

manege 

8 

 

Tabel 2.1: Ondernemers in het Buijtenland Rhoon die recreatieve activiteiten aanbieden 

 

 

Op basis van informatie uit het Streefbeeld en de Recreatievisie 2030 is duidelijk dat de 

focus van recreatie komt te liggen op recreatieve wandelaars en fietsers, die al dan niet 

in combinatie met een bezoek aan een van de recreatieve voorzieningen, naar het 

gebied komen. Voor dit rapport is het vooral van belang hoeveel bezoekers jaarlijks naar 

het Buijtenland van Rhoon komen, welke activiteiten ze gaan ondernemen en welk 

vervoersmiddel ze gebruiken.  

 

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten aangenomen: 

■ In de Recreatievisie 2030 is het uitgangspunt dat het gebied bezocht gaat worden 

door 220.000 unieke bezoekers (totaal 1,25 miljoen bezoekers per jaar). 

■ Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), Provincie Zuid Holland en 

gebiedscorporatie Buijtenland Rhoon verwachten maximaal 600.000 unieke bezoekers 

op jaarbasis (totaal 3,3 miljoen bezoekers per jaar). Dit aantal is ook als uitgangspunt 

aangenomen in dit rapport. 

■ Beide varianten (1,25 en 3,3 miljoen bezoekers, respectievelijk genoemd variant 1 en 

2) worden onderzocht in dit rapport. 

■ De meeste toekomstige activiteiten vallen onder de noemer ‘buitenrecreatie’. Er 

bestaan landelijke cijfers over hoeveel tijd Nederlanders aan de verschillende 

activiteiten gemiddeld besteden. Deze verhouding is aangehouden in dit rapport. De 

gebruikte cijfers zijn afkomstig uit: CBS Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd ( 

2016, 2017, 2018, 2019), NBTC kerncijfers vrije tijd (2019) CVTO, (2012, 2016), Nationale 

Wandelmonitor (2016),  De golfbaan in beeld (2014) en GFK Group (2013).  

■ De verhoudingen in vrije tijdsbesteding zijn doorgerekend naar 600.000 bezoekers. 

Daaruit kan een schatting worden gemaakt welk deel bijvoorbeeld recreatief komt 

wandelen en welk deel komt fietsen.  

■ Van de buitenrecreanten (wandelaars en fietsers) zal naar schatting 19% gebruik 

maken van de agrarisch-culturele activiteiten die door plaatselijke ondernemers 

worden aangeboden.  

■ Het aantal bezoekers dat komt golfen is gebaseerd op gegevens uit interviews, 

verkeersintensiteit op de toegangsweg en kencijfers uit CROW publicatie 381: 

‘Toekomstbestendig parkeren’. 

■ In paragraaf 2.2 zijn cijfers opgenomen over de verwachte vervoerskeuze van 

bezoekers. Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit: CROW: ASVV (2012) CBS 

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd (2019), Wandelmonitor (2016) en GFK 

Group (2013). 
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■ In paragraaf 2.3 is de verwachte recreatie per dag en maand weergegeven. Deze 

cijfers zijn afkomstig uit: CBS Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd (2019) en 

NBTC (2012, 2019). 

 

In tabel 2.2 zijn de 1,25 en 3,3 miljoen bezoekers opgedeeld op basis van welke 

activiteiten ze in het gebied gaan ondernemen. Het aantal recreatieve wandelaars vormt 

daarbij de grootste groep met 487.500 tot 1.287.000 verwachte wandelaars op jaarbasis. 

Op plek twee en drie staan overige activiteiten van buitenrecreatie, als zonnen en 

picknicken, en recreatieve fietsers. Beide groepen vormen ongeveer 20% van het geheel. 

Van de groep wandelaars, buitenrecreanten en fietsers wordt tevens verwacht dat een 

deel ook gebruik maakt van de recreatieve functies die door ondernemers in het gebied 

worden aangeboden. Deze bezoekers maken onderdeel uit van de 1.250.000 – 3.300.000 

bezoekers. Dit volgt ook uit de verwachting dat bezoekers van meerdere activiteiten 

gebruik kunnen maken op een dag.   

 

Activiteit Percentage Variant 1 Variant 2 

Recreatief wandelen 39% 487.500 1.287.000 

Buitenrecreatie overig 

(zonnen, luieren, picknick, 

bbq) 

19% 237.500 627.000 

Recreatief fietsen 18% 225.000 594.00 

Sportief wandelen 10% 48.750 330.000 

Paardensport/manege 8% 100.000 264.000 

Golf 6% 75.000 198.000 

Totaal 100% 1.250.000 3.300.000 

 

Tabel 2.2: De verwachte activiteiten van toekomstige bezoekers 

 

 

2.2 Recreatie naar vervoersmodaliteiten 

Voor recreatieve activiteiten bestaan ook statistieken over de gekozen vervoerswijze 

naar de betreffende activiteit. Voor sommige activiteiten moet een marge in acht worden 

genomen. Het aantal mensen dat recreatief gaat wandelen en vanuit huis vertrekt 

bedraagt gemiddeld genomen 71%. Dit zijn echter voor een groot deel wandelaars, die in 

de eigen buurt of het stadscentrum gaan wandelen. Wandelaars die in agrarische 

gebieden of bosgebieden gaan wandelen gaan in de praktijk vaker met de auto. Zoals 

tabel 2.3 laat zien gaat slechts 21% lopend vanuit huis, terwijl 65%, al dan niet als 

bijrijder, met de auto komt. Van het aantal sportieve wandelaars (hardlopers) vertrekt 

wel een groot deel te voet vanuit huis.   
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Activiteit Variant 1 Variant 2 Modaliteitskeuze Aantal 

auto’s per 

jaar 

(variant 1) 

Aantal 

auto’s per 

jaar (variant 

2) 

Recreatief wandelen 487.500 1.287.000 36% auto 

(bestuurder), 29% 

auto (bijrijder), 21% 

lopend, 11% fiets, 

3% OV  

175.500 463.320 

Buitenrecreatie 

(zonnen, luieren, 

picknick, bbq) 

237.500 627.000 36% auto, 33% 

carpool 27% fiets, 

3% OV  

85.500 225.720 

Recreatief fietsen 225.000 594.00 100% fiets 0 0 

Sportief wandelen 

(hardlopen) 

48.750 330.000 82% lopend, 18% 

auto  

8.775 59.400 

Paardensport/manege 100.000 264.000 27% auto 

(bestuurder), 24% 

auto (bijrijder), 49% 

fiets 

27.000 71.280 

Golf 75.000 198.000 100% auto 75.000 198.000 

Totaal 1.250.000 3.300.000  371.775 1.017.720 

 

Tabel 2.3: Aantal auto’s per jaar per variant 

 

 

De uitkomsten uit tabel 2.3 kunnen gebruikt worden om een schatting te maken hoeveel 

auto’s in de toekomst op jaarbasis naar het Buijtenland van Rhoon gaan. Deze auto’s 

zullen gebruik maken van de drie openbare parkeerplaatsen of de aangeboden 

parkeergelegenheid van de plaatselijke ondernemers (bij de parkeergelegenheden in het 

gebied).  

 

 

2.3 Recreatie per periode 

Recreatieve activiteiten zijn niet gelijkmatig verdeeld over het jaar. Uit statistieken blijkt 

dat op zaterdagen en zondagen meer activiteiten worden ondernomen dan op de 

gemiddelde weekdag. Tevens is de maand van het jaar bepalend voor drukte. De 

lentemaanden april, mei en juni zijn populair voor buitenrecreatie. De bezoekerspiek 

neemt daarna langzaam af maar blijft nog wel hoog tot oktober. De maanden november, 

januari en februari zijn dal momenten voor buitenrecreatie. In tabel 2.4 zijn de verwachte 

bezoekerspercentages per maand verder gespecificeerd. Uitgaande van 1,25 – 3 miljoen 

bezoekers per jaar, telt april naar verwachting 118.750 tot 313.500 bezoekers. 
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maand percentage 

recreatieve 

bezoekers 

aantal 

recreatieve 

bezoekers 

variant 1 

recreatief 

autoverkeer 

variant 1 

aantal 

recreatieve 

bezoekers 

variant 2 

recreatief 

autoverkeer 

variant 2 

januari 7,1% 88.750 26.396 234.300 72.258 

februari 7,2% 90.000 26.768 237.600 73.276 

maart 7,8% 97.500 28.998 257.400 79.382 

april 9,5% 118.750 35.319 313.500 96.683 

mei 9,2% 115.000 34.203 303.600 93.630 

juni 9,2% 115.000 34.203 303.600 93.630 

juli 8,9% 111.250 33.088 293.700 90.577 

augustus  8,6% 107.500 31.973 283.800 87.524 

september 8,5% 106.250 31.601 280.500 86.506 

oktober 8,4% 105.000 31.229 277.200 85.488 

november 7,5% 93.750 27.883 247.500 76.329 

december 8,1% 101.250 30.114 267.300 82.435 

totaal 100% 1.250.000 371.775 3.300.000 1.017.720 

 

Tabel 2.4: Percentage bezoekers per maand en verwachte bezoekersaantallen 

 

 

In tabel 2.4 valt verder af te lezen het recreatieve autoverkeer in de maand april naar 

schatting 35.319 tot 96.683 voertuigen bedraagt. Omdat dit een piekmoment is zal met 

dit getal verder worden gerekend. April telt naar verwachting 118.750 tot 313.500 

bezoekers, wat neer komt op 3.958 tot 10.450 bezoekers per dag of 27.708 tot 78.375 per 

week. In tabel 2.5 is het aantal verwachte recreatieve bezoekers per dag gespecificeerd. 

Zoals valt af te lezen zitten er grote verschillen tussen de bezoekerspercentages per dag 

van de week. Zo ligt op de zondag, tijdens de drukste maanden, het aantal verwachte 

bezoekers op 8.035 tot 22.729 gemiddeld, terwijl dat op werkdagen veel lager is. Het 

recreatieve autoverkeer bedraagt op een gemiddelde zondag in april 2.561 tot 7.010 

voertuigen.   

 

 

Tabel 2.5: Percentage bezoekers per week en verwachte drukste bezoekersaantallen 

 

 

 

 

dag percentage 

recreatieve 

bezoekers 

aantal 

recreatieve 

bezoekers 

(variant 1) 

recreatief 

autoverkeer 

(variant 1) 

aantal 

recreatieve 

bezoekers 

(variant 2) 

recreatief 

autoverkeer 

(variant 2) 

maandag 10% 2.771 883 7.838 2.417 

dinsdag 9% 2.494 795 7.054 2.175 

woensdag 12% 3.325 1.060 9.405 2.901 

donderdag 9% 2.494 795 7.054 2.175 

vrijdag 11% 3.048 971 8.621 2.659 

zaterdag 20% 5.542 1.766 15.675 4.834 

zondag 29% 8.035 2.561 22.729 7.010 

totaal 100% 27.708 8.830 78.375 24.171 
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2.4 Conclusie 

De aantallen bezoekers en auto’s naar het Buijtenland van Rhoon zijn hieronder 

samengevat voor variant 1 (1,25 miljoen bezoekers per jaar) en variant 2 (3,3 miljoen 

bezoekers per jaar: 

■ Er worden 1,25 – 3,3 miljoen bezoekers per jaar verwacht. Dit komt overeen met 

371.775 tot 1.017.720 auto’s per jaar. 

■ In de drukste maand worden tot 35.319 tot 96.683 auto’s verwacht. 

■ Op de drukste dag worden 2.561 tot 7.010 auto’s verwacht. 
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3.1 Inleiding 

Door het Buijtenland van Rhoon in te richten voor recreatie heeft de provincie Zuid- 

Holland de verwachting dat het aantal bezoekers naar het gebied zal stijgen. Dit heeft 

effect op het parkeren en de verkeerscirculatie in het gebied. Om de huidige 

verkeerscirculatie en intensiteiten op het wegennet in beeld te brengen zijn gedurende 

de volgende maanden verkeerstellingen uitgevoerd:  

■ maart 2018 (van 10 maart tot en met 23 maart); 

■ september en oktober 2019 (van 25 september tot en met 08 oktober). 

 

De gemiddelde temperaturen in maart 2018 lagen tussen de -1,3 en 11,5 graden.  

Tijdens deze periode waren 5 droge dagen, 4 dagen met nauwelijks neerslag  

en 5 dagen met neerslag (meer dan 5 uur per dag). In de tweede periode lag de  

temperatuur tussen de 9,4 en 16,3 graden. Hierbij was een droge dag, 7 dagen met  

nauwelijks neerslag en 6 dagen met neerslag (meer dan 5 uur per dag). 

 

Voor het uitvoeren van de verkeerstellingen is gekozen voor twee periodes. De  

resultaten uit beide periodes zijn met elkaar vergeleken en gebruikt om conclusies te  

formuleren. Door de data uit beide periodes te vergelijken is het mogelijk een algemeen  

beeld wat betreft de verkeersdruk en verkeerscirculatie te schetsen. 

 

De verkeerstellingen zijn door middel van telslangen uitgevoerd. De telslangen zijn op  

een aantal locaties, weergegeven in figuur 3.1, in het Buijtenland van Rhoon geplaatst  

gedurende de maanden maart 2018 en september en oktober 2019. Bij het meten is  

onderscheid gemaakt in de volgende modaliteiten: 

■ auto’s (< 3.500 kg); 

■ zwaar verkeer (zware vracht, > 3.500 kg); 

■ tweewielers (fietsen, snor- en bromfietsen). 

 

In totaal zijn er 16 tellingen verricht: 

■ Locatie 9 verschilt in locatie op de 2 meetmomenten;  

■ Locatie 10 verschilt in locatie op de 2 meetmomenten; 

■ Locatie 16 is uitsluitend uitgevoerd in de meest recente telling. 

3  
 
Verkeerstellingen 
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Figuur 3.1: Locaties uitgevoerde slangtellingen 

 

 

De tellocaties, zoals weergegeven in figuur 3.1, zijn bepaald in samenspraak met de 

opdrachtgever. In totaal is gekozen voor 16 locaties om de verkeerstellingen uit te 

voeren. Hierin is gekozen voor een spreiding van het aantal tellocaties om een evenredig 

beeld te krijgen van het totale gebied. Op de volgende punten zijn tellingen uitgevoerd: 

1. Omloopseweg 

2. Essendijk 

3. Essendijk 

4. Koedood 

5. Molenpolderpad 

6. Molenpolderse Zeedijk 

7. Korteweg 

8. Schenkeldijk 

9. Zegenpoldersedijk  

10. Havendam 

11. Essendijk 

12. Rijsdijk 

13. Oudeweg 

14. Lageweg 

15. Achterweg 

16. Essendijk 

 

 

3.2 Resultaten 

In de maanden maart 2018 en oktober 2019 zijn verkeerstellingen uitgevoerd om de 

intensiteiten in het Buijtenland van Rhoon te meten en inzicht te krijgen in de 

verkeerscirculatie. De resultaten uit de tellingen worden hieronder beschreven en 

weergegeven in de tabellen 3.1 (werkdagen) en 3.2 (zaterdag).  

 

Uit de tellingen valt op dat met name de Essendijk, de Koedood, de Omloopseweg en de 

Rijsdijk de hoogste verkeersintensiteiten in het plangebied kennen. Vooral de Essendijk 

en de Koedood blijken twee belangrijke verbindingen in het Buijtenland. Uit de tellingen 
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op de Essendijk valt vooral op dat het aantal voertuigen op de locaties in het oosten (R3 

en R16) hoger is dan op de Essendijk in het westen (R2 en R11). Dit komt doordat 

bestuurders via de Omloopseweg of Oudeweg (R1 en R13) de Essendijk opgaan of 

verlaten.  

 

De verkeersdrukte is toegenomen in het Buijtenland. Tussen maart 2018 en oktober 2019 

is op de drukke wegen een stijging van tussen de 1,7% en 15,2% motorvoertuigen per 

etmaal te noteren.  

 

 Tellocatie Totaal aantal 

voertuigen 

Werkdag 

(maart 2018) 

Totaal aantal 

voertuigen 

Werkdag 

(oktober 2019) 

Verschil % 

R1 Omloopseweg 823 837 14 1,7 

R2 Essendijk 1.100 1.143 43 3,9 

R3 Essendijk 1.467 1.690 223 15,2 

R4 Koedood 1.367 1.484 117 8,6 

R5 Molenpolderpad 6 11 5 83,3 

R6 Molenpolderse 

Zeedijk 

51 56 5 9,8 

R7 Korteweg 456 468 12 2,6 

R8 Schenkeldijk 40 52 12 30,0 

R9 Zegenpoldersedijk     

R10 Havendam  44   

R11 Essendijk 912 964 52 5,7 

R12 Rijsdijk 902 928 26 2,9 

R13 Oudeweg 571 631 60 10,5 

R14 Lageweg 33 37 4 12,1 

R15 Achterweg 28 30 2 7,1 

R16 Essendijk  1.648   

 

Tabel: 3.1: Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag) op verschillende tellocaties 

 

 

In tabel 3.2 is het aantal motorvoertuigen op een zaterdag weergegeven. Met name het 

aantal motorvoertuigen op de Omloopseweg is fors hoger. Dit kan verklaard worden 

doordat er sportvelden naast de Omloopseweg liggen. Op wedstrijddagen is er daardoor 

meer verkeersdrukte. De tellingen aan de Oostzijde van het gebied op de Essendijk en 

Koedood (R3 en R4), maar ook op de Oudeweg (R13) zijn lager op een zaterdag dan op 

een weekdag. De tellingen aan de westzijde van het gebied op de Essendijk en Rijsdijk 

(R2, R11 en R12) zijn hoger op een zaterdag dan op een werkdag. 

 

Voor zaterdagen geldt ook dat de huidige verkeersdrukte is toegenomen ten opzichte 

van maart 2018. Doorgaans wordt er gemiddeld verkeersstijgingspercentage van 1% op 

jaarbasis gehanteerd. Tijdens deze tellingen is de stijging binnen anderhalf jaar een stuk 

hoger gebleken. Een verklaarbare reden kan zijn dat het aantal buiten-recreatieve 

activiteiten in oktober iets hoger ligt dan in maart, zoals ook blijkt uit cijfers van 

maandelijkse buitenrecreatie van het CBS en NBTC (tabel 2.4). Verder kan het gaan om 

verkeer dat op werkdagen via de Essendijk 'sluipt' en deze route uit ervaring op 

zaterdagen ook gaat gebruiken. 
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 Tellocatie Totaal aantal 

voertuigen 

zaterdag 

(maart 2018) 

Totaal aantal 

voertuigen 

zaterdag 

(oktober 2019) 

Verschil % 

R1 Omloopseweg 1.495 1.751 256 + 17,1 

R2 Essendijk 1.181 1.238 57 + 4,8 

R3 Essendijk 1.593 1.719 126 + 7,9 

R4 Koedood 1.296 1.300 4 + 0,3 

R5 Molenpolderpad 11 12 1 + 9,1 

R6 Molenpolderse 

Zeedijk 

54 55 1 + 1,9 

R7 Korteweg 501 511 10 + 2,0 

R8 Schenkeldijk 39 74 35 + 89,7 

R9 Zegenpoldersedijk     

R10 Havendam  41   

R11 Essendijk 1.037 1.102 65 + 6,3 

R12 Rijsdijk 892 1.141 249 + 27,9 

R13 Oudeweg 526 615 89 + 16,9 

R14 Lageweg 38 42 4 + 10,5 

R15 Achterweg 45 27 -18 - 40,0 

R16 Essendijk  1.709   

 

Tabel 3.2: Aantal motorvoertuigen per etmaal (zaterdag) op verschillende tellocaties 

 

 

In de tabellen 3.3 en 3.4 is een overzicht gegeven van het aantal gemeten tweewielers 

wat een telslang passeerde. Dit zijn zowel fietsers als bromfietsen en motoren. De exacte 

verdeling tussen deze groepen is niet bekend. Uitgaande van een gemiddelde verdeling 

op basis van CBS cijfers zal zeker 90% een fietser zijn. Er zijn grote verschillen te noteren 

tussen de cijfers van maart 2018 en oktober 2019. Op de grote wegen zijn doorgaans 

stijgingen te noteren. Opvallend is dat de Essendijk op de locatie R3 een daling heeft. 

Ook zijn de tellingen op R3 en R16 lager uitgevallen dan de tellingen aan de Westzijde 

van het gebied.  
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 Tellocatie Totaal aantal 

fietsers/brommers/ 

motoren 

werkdag 

(maart 2018) 

Totaal aantal 

fietsers/brommers/ 

motoren 

werkdag 

(oktober 2019) 

Verschil % 

R1 Omloopseweg 107 145 38 + 35,5 

R2 Essendijk 100 216 116 + 116 

R3 Essendijk 195 153 -42 - 21,5 

R4 Koedood 121 194 73 + 60,3 

R5 Molenpolderpad 41 5 -36  - 87,8 

R6 Molenpolderse 

Zeedijk 

13 12 -1 - 7,7 

R7 Korteweg 26 33 7 + 26,9 

R8 Schenkeldijk 20 90 70 + 350 

R9 Zegenpoldersedijk  928   

R10 Havendam 29 172 143 + 493,1 

R11 Essendijk 91 208 117 + 128,6 

R12 Rijsdijk 204 263 59 + 28,9 

R13 Oudeweg 76 122 46 + 60,5 

R14 Lageweg 56 78 22 + 39,3 

R15 Achterweg 30 35 5 + 16,7 

R16 Essendijk  153   

 

Tabel 3.3: Aantal tweewielers per etmaal (werkdag) op verschillende tellocaties 

 

 

In tabel 3.4 is een overzicht gegeven van het aantal tweewielers op een zaterdag. Op 

bijna elke tellocatie is een stijging in het aantal tweewielers waargenomen. Ook op 

zaterdagen geldt dat de tellingen op de Essendijk aan de oostkant (R3 en R16) van het 

gebied lager zijn dan aan de westkant (R2 en R11). Verder is er ook een groot verschil te 

zien tussen zaterdagen en gemiddelde werkdagen. Op de Essendijk, Rijsdijk en 

Omloopseweg is op sommige tellocaties een verdubbeling zichtbaar. In hoofdstuk 2 werd 

het aantal toekomstige fietsers op 225.000 (variant 1) tot 594.000 (variant 2) per jaar 

geschat. Dat zijn er gemiddeld 616 tot 1.627 per dag wat op kan lopen tot 1.881 fietsers 

per dag op de meest drukke dagen.  

 

De verkeersintensiteiten op de Zegenpoldersedijk zijn op werkdagen hoger dan op 

zaterdag. Dat geeft aan dat er sprake is van een belangrijke woon-werk/school-relatie. 
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 Tellocatie Totaal aantal 

fietsers/brommers/ 

motoren 

zaterdag 

(maart 2018) 

Totaal aantal 

fietsers/brommers/ 

motoren 

zaterdag 

(oktober 2019) 

Verschil % 

R1 Omloopseweg 265 482 217 + 81,9 

R2 Essendijk 190 479 289 + 152,1 

R3 Essendijk 195 249 54 + 27,7 

R4 Koedood 202 320 118 + 58,4 

R5 Molenpolderpad 66 2 -64 - 97 

R6 Molenpolderse 

Zeedijk 

21 41 20 + 95,2 

R7 Korteweg 30 54 24 + 80 

R8 Schenkeldijk 39 245 206 + 528,2 

R9 Zegenpoldersedijk  846   

R10 Havendam 184 223 39 + 21,2 

R11 Essendijk 183 466 283 + 154,6 

R12 Rijsdijk 220 410 190 + 86,4 

R13 Oudeweg 85 152 67 + 78,9 

R14 Lageweg 46 107 61 + 132,6 

R15 Achterweg 59 97 38 + 64,4 

R16 Essendijk  265   

 

Tabel 3.4: Aantal tweewielers per etmaal (zaterdag) op verschillende tellocaties 

 

 

Tenslotte is in tabel 3.5 een overzicht gegeven over het vracht- en landbouwverkeer in 

het gebied. Net als bij het personenautoverkeer is er een stijging te zien in het aantal 

passerende vrachtvoertuigen. Daarnaast is er ook een verandering in patroon zichtbaar. 

In maart 2018 waren de drukste punten de Koedood en de Rijsdijk (R4 en R12). Beide 

punten liggen aan de rand van het gebied. De Essendijk werd vergeleken met deze twee 

tellocaties minder zwaar belast. In de recente tellingen wordt de Essendijk een stuk 

zwaarder belast (R3 en R16), terwijl ook de Koedood een stijging kent.   
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 Tellocatie Totaal aantal 

vracht 

(maart 2018) 

Totaal aantal 

vracht 

(oktober 2019) 

Verschil % 

R1 Omloopseweg 23 23 0 0 

R2 Essendijk 20 32 12 +60 

R3 Essendijk 20 58 38 +190 

R4 Koedood 32 50 18 +56,3 

R5 Molenpolderpad 3 3 0 0 

R6 Molenpolderse 

Zeedijk 

2 7 5 +250 

R7 Korteweg 15 17 2 +13,3 

R8 Schenkeldijk 2 3 1 +50 

R9 Zegenpoldersedijk     

R10 Havendam  6   

R11 Essendijk 18 28 10 +55,6 

R12 Rijsdijk 38 35 -3 -7,9 

R13 Oudeweg 22 20 -2 -9,1 

R14 Lageweg 2 2 0 0 

R15 Achterweg 3 2 -1 -33,3 

R16 Essendijk  56   

 

Tabel 3.5: Aantal vrachtvoertuigen per etmaal (werkdag) op verschillende tellocaties 

 

 

3.3 Conclusie 

De resultaten uit de tellingen zijn naast elkaar gelegd en schematisch weergegeven in 

een visualisatie. In figuur 3.2 is onderscheidt gemaakt in wegen met hoge intensiteit 

(1.000 – 2.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal), gemiddelde intensiteit (100 tot 

1.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal) en lage intensiteit (tot 100 

motorvoertuigbewegingen per etmaal). In het volgende hoofdstuk is een toets 

weergegeven op basis van de wegkenmerken. 

 

 
 

Figuur 3.2: Schematische weergaven van de verkeerstellingen en de hoofdstructuur 
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4.1 Inleiding 

Onderdeel van de verkeersstudie is een analyse van de huidige infrastructuur. Door de 

verkeersintensiteiten uit de tellingen te vergelijken met de huidige infastructuur is 

bepaald of er sprake is van te hoge verkeersdruk in het gebied. Ook worden de gemeten 

snelheden vergeleken met de wettelijke snelheden en de daarbij horende breedtes van 

de verschillende wegen. Om een eerste beeld te schetsen wordt de huidige 

infrastructuur eerst geanalyseerd op algemene cijfers uit het ‘CROW Handboek 

Verkeersveiligheid’. Tevens is een toets uitgevoerd aan de hand van de door Goudappel 

Coffeng uitgevoerde Wegenscan. Hierin zijn alle relevante ontwerpcriteria van CROW 

opgenomen. Hiermee wordt bepaald hoeveel verkeer de huidige infrastructuur 

daadwerkelijk op een verkeersveilige wijze kan verwerken. 

 

 

4.2 CROW-handboek Verkeersveiligheid 

Het Waterschap heeft haar wegennet ingedeeld in erftoegangs- en 

gebiedsontsluitingswegen (bron: Categorisering uit het Wegenbeheerprogramma van het 

waterschap). Gebiedsontsluitingswegen hebben een maximumsnelheid van 80 km/h en 

hebben vooral een verbindende (verkeers-) functie tussen gebieden. Erftoegangswegen 

hebben een maximumsnelheid van 60 km/h. Voor deze wegen is de verblijfsfunctie van 

voetgangers, ruiters en fietsers van belang. Gemotoriseerd verkeer is er te gast. 

 

De wegen in het Buijtenland van Rhoon worden gezien als een erftoegangsweg. 

Onderscheid wordt gemaakt in een erftoegangsweg I en erftoegangsweg II. De wegen in 

het Buijtenland van Rhoon zijn een erftoegangsweg II, met uitzondering van de Rhoonse 

Baan (gebiedsontsluitingsweg). 

 

Met gegevens uit het CROW Handboek Verkeersveiligheid is de huidige infrastructuur 

geanalyseerd. Conform de regelgeving uit het Handboek en het feit dat het volledige 

plangebied buiten de bebouwde komt valt blijkt dat alle wegen, op de Rhoonse Baan na, 

erftoegangswegen zijn met een maximumsnelheid van 60 km/h. Bij een erftoegangsweg 

4  
 
Analyse 
infrastructuur 
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60 km/h wordt een minimale breedte van 3 meter gehanteerd. Uit tabel 4.1 blijkt dat alle 

wegen binnen deze marges vallen, op de Lageweg na met een breedte van 2,75 meter. 

 

Kenmerk tellocatie Breedte V85 km/h maart 

2018 

V85 km/h oktober 

2019 

R1 Omloopseweg 4,00 m 53 49 

R2 Essendijk 4,10 m 63 50 

R3 Essendijk 4,45 m 61 57 

R4 Koedood 4,50 m 65 60 

R5 Molenpolderpad 3,15 m 31 33 

R6 Molenpolderse Zeedijk 3,45 m 45 74 

R7 Korteweg 3,45 m 56 55 

R8 Schenkeldijk 3,45 m 44 53 

R9 Zegenpoldersedijk 3,00 m 33  

R10 Havendam 3,00 m  33 

R11 Essendijk 3,90 m 66 56 

R12 Rijsdijk 4,94 m 54 55 

R13 Oudeweg 4,35 m 67 66 

R14 Lageweg  2,75 m 36 44 

R15 Achterweg 3,10 m 46 59 

R16 Essendijk 4,80 m  62 

 

Tabel 4.1: Breedtes en gemeten snelheden 

 

 

Tijdens de tellingen zijn de gemiddelde snelheden op de wegen gemeten. In dit geval is 

voor een V85 benadering gekozen. Dit geeft aan dat 85% van het verkeer niet harder 

rijdt dan de betreffende snelheid. 

 

Tijdens de metingen van zowel maart 2018, als oktober 2019, wordt op een aantal 

plekken gemiddeld harder gereden dan toegestaan. Het is opvallend dat de locaties waar 

te hard wordt gereden in maart niet overeen komen met de locaties in oktober. Alleen 

op de Oudeweg ligt de snelheid een stuk hoger dan is toegestaan. Op de meeste locaties 

op de Essendijk is de snelheid afgenomen, wat verklaard kan worden door de 

toegenomen verkeersdrukte. De Molenpolderse Zeedijk springt eruit met een hoge 

meting (74 km/h). Het gemiddeld aantal geteld motorvoertuigen per etmaal op deze 

locatie lag tussen de 54 en 56 km/h.  

 

In het ‘CROW Handboek Verkeersveiligheid’ staat beschreven dat een erftoegangsweg 60 

km/h buiten de bebouwde kom 4.000 tot 6.000 motorvoertuigen per etmaal aankan. Uit 

de tellingen blijkt dat de Essendijk de hoogste intensiteiten kent. De Essendijk telde op 

het drukste moment 1.484 motorvoertuigen per etmaal. Hiermee valt de Essendijk, en 

daarmee ook de overige wegen in het plangebied, onder de marge genoemd in het 

‘CROW Handboek Verkeerveiligheid’. 

 

 

4.3 Wegenscan 

De huidige situatie is getoetst aan de hand van de Wegenscan. De Wegenscan bevat 

hulpmiddelen voor het beoordelen van de relatie vorm–functie–gebruik van de weg (zie 

figuur 4.1). Deze relatie is het kenmerk van een duurzaam veilig ingericht wegennet. 

‘Duurzaam Veilig’ is het verkeersveiligheidsbeleid van de Nederlandse overheden. 
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Figuur 4.1: Relatie vorm-functie-gebruik (werking Wegenscan) 

 

 

De volgende aspecten zijn beoordeeld: 

1. Gebruik van de weg –vormgeving van de weg: intensiteitsgrenzen 

2. Vormgeving van de weg –functie: basiskenmerken 

3. Functie van de weg –vormgeving (en omgeving): verkenning wegfunctie 

 

Intensiteitsgrenzen 

De vormgeving van de weg stelt grenzen aan de maximaal wenselijke intensiteit. Soms 

wordt deze maximaal wenselijke intensiteit bepaald door de capaciteit van wegvakken 

en kruispunten. Kan het verkeersaanbod worden verwerkt of ontstaan er wachtrijen? Op 

wegen in een landelijke omgeving en wegen die (ook) een functie hebben voor 

voetgangers, fietsers en ruiters, is een toets aan de capaciteit van de weg onvoldoende. 

Daar is de vraag hoeveel (gemotoriseerd) verkeer op een verkeersveilige wijze 

afgewikkeld kan worden, zonder de belangen van andere verkeersdeelnemers in gevaar 

te brengen. Kan nog worden overgestoken? Kan er veilig worden gefietst? En is de weg 

voldoende breed? 

 

De wegenscan toetst aan al deze aspecten. De laagste intensiteit – de zwakste schakel – 

is maatgevend voor de acceptabele intensiteit op een bepaald weggedeelte.  

 

De resultaten van de Wegenscan zijn weergegeven in tabel 4.2. Het gepresenteerde 

maximaal gewenste aantal motorvoertuigen per etmaal betreft de uitkomst van de 

Wegenscan en is bepaald aan de hand van de volgende criteria: 

■ de functie van de weg (overal: erftoegangsweg buiten de bebouwde kom); 

■ de breedte van de weg; 

■ de positief van de voetganger, ruiter en fietser. 

 

Het gewenste aantal motorvoertuigen per etmaal is per definitie lager dan de technische 

capaciteit. Over een rijstrook kunnen wel 1.800 motorvoertuigen per uur rijden, maar 

vanwege de functie van de weg, de breedte van de weg en de positie van de 

voetganger, ruiter en fietser is een veel lager verkeersaanbod wenselijk. 
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tellocatie Breedte 

(in 

meters) 

Maximaal gewenst 

motorvoertuigen 

per etmaal 

Alle 

motorvoertuigen 

24h werkdag  

maart 

2018 

Alle 

motorvoertuigen 

24h werkdag  

oktober 

2019 

R1 Omloopseweg 4,00 m 600 846 860 

R2 Essendijk 4,10 m 900 1.120 1.175 

R3 Essendijk 4,45 m 1.200 1.487 1.748 

R4 Koedood 4,50 m 1.300 1.399 1.534 

R5 Molenpolderpad 3,15 m 0 9 14 

R6 Molenpolderse 

Zeedijk 

3,45 m 300 53 63 

R7 Korteweg 3,45 m 500 471 485 

R8 Schenkeldijk 3,45 m 300 42 55 

R9 Zegenpoldersedijk 3,00 m 0   

R10 Fietspad 

Havendam 

3,00 m 0  50 

R11 Essendijk 3,90 m 800 930 992 

R12 Rijsdijk 4,94 m 1.500 940 963 

R13 Oudeweg 4,35 m 700 593 651 

R14 Lageweg 2,75 m 100 35 39 

R15 Achterweg 3,10 m 300 31 32 

R16  Essendijk 4,40 m 1.300  1.704 

 

Tabel 4.2: Resultaten Wegenscan 

 

 

Uit tabel 4.2 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

■ De huidige verkeersintensiteiten op de Essendijk, Omloopseweg en Koedood liggen 

hoger dan de maximale verkeersveilige wegvakcapaciteit. Dat heeft te maken met de 

beperkte wegvakbreedte.  

■ De overige wegen in het plangebied hebben een acceptabele verkeersdruk in relatie 

tot de vormgeving van de weg. 

■ De Oudeweg en Rijsdijk tonen aan nog over voldoende restcapaciteit te beschikken. 

■ De wegbreedte zorgt in de meeste gevallen voor een beperkte voertuigcapaciteit. 

Wanneer voertuigen elkaar passeren, bestaat er de mogelijkheid dat minimaal een 

van de twee voertuigen met twee wielen over de zij berm rijdt. Dit kan resulteren in 

bermschade of verzakkingen. Door middel van verharde bermen is hier in de praktijk 

al rekening mee gehouden. 

 

De eerste wegenscan, die is uitgevoerd, gaf voor een aantal wegen aan dat de maximale 

verkeerscapaciteit op etmaal basis werd overschreden. Dit komt omdat er op veel 

locaties bermschade op kan treden. Echter geldt voor de meeste wegen dat de bermen 

zijn verhard, waardoor een voertuig gedeeltelijk kan uitwijken in de berm tijdens een 

passeeractie. Wanneer de potentiele bermschade niet meer relevant is, is de breedte van 

de weg in meters maatgevend voor de maximale verkeerscapaciteit. De wegenscan is nu 

nogmaals uitgevoerd, waarbij bermschade wordt genegeerd voor de wegen die 

verstevigde bermen hebben. De resultaten zijn te zien in tabel 4.3. 
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Kenmerk tellocatie Breedte 

(in 

meters) 

Verstevigde 

bermen 

Maximaal 

gewenst 

motorvoertuigen 

per etmaal 

Alle 

motorvoertuigen 

24h werkdag  

oktober 

2019 

Rest 

capaciteit 

ja/nee 

R1 Omloopseweg 4,00 m gedeeltelijk 500 860 nee 

R2 Essendijk 4,10 m ja 1.000 1.175 nee 

R3 Essendijk 4,45 m ja 2.200 1.748 ja 

R4 Koedood 4,50 m ja 2.400 1.534 ja 

R5 Molenpolderpad 3,15 m nee 300 14 ja 

R6 Molenpolderse 

Zeedijk 

3,45 m nee 300 63 ja 

R7 Korteweg 3,45 m ja 500 485 nee 

R8 Schenkeldijk 3,45 m nee 300 55 ja 

R9 Zegenpoldersedijk 3,00 m nee 300  n.v.t. 

R10 Fietspad 

Havendam 

3,00 m gedeeltelijk 500 50 n.v.t. 

R11 Essendijk 3,90 m ja 1.000 992 nee  

R12 Rijsdijk 4,94 m gedeeltelijk 1.100 963 ja 

R13 Oudeweg 4,35 m nee 700 651 nee 

R14 Lageweg 2,75 m nee 300 39 ja 

R15 Achterweg 3,10 m nee, wel 

passeerhavens  

300 32 ja 

R16  Essendijk 4,50 m ja 2.400 1.704 ja 

 

Tabel 4.3: Resultaten Wegenscan, waarbij bermschade niet wordt meegerekend bij 

wegen met verharde bermen 

 

 

Uit tabel 4.3 valt af te lezen dat de Essendijk deels wel en deels niet over voldoende 

restcapaciteit beschikt. Het smalste deel van de Essendijk is 3,90 meter breed. Dit deel 

heeft geen restcapaciteit. Voor de Omloopseweg en Essendijk (R2) geldt dat de weg 

overbelast is. De Omloopseweg heeft op een aantal delen geen verharde bermen. Voor 

de Rijsdijk en de Oudeweg geldt dat de wegen een zeer beperkte restcapaciteit hebben. 

 

 

4.4 Conclusie 

Een groot deel van de wegen in het Buijtenland van Rhoon heeft geen of beperkte 

restcapaciteit op basis van de huidige vormgeving. De wegvakken zijn weergegeven in 

tabel 4.4 en figuur 4.2. 

 

Met verstevigde bermen op de Omloopseweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd 

worden van 500 naar 1.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan het huidige 

knelpunt opgelost worden. 

 

Met verstevigde bermen op de Oudeweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd 

worden van 700 naar 1.800 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan de restcapaciteit 

vergroot worden. 

 

Bij de overige wegvakken is alleen een wegvakverbreding mogelijk om de restcapaciteit 

te vergroten. Dit is echter zeer lastig te realiseren. 
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Kenmerk tellocatie Breedte 

(in 

meters) 

Verstevigde 

bermen 

Maximaal 

gewenst 

motorvoertuigen 

per etmaal 

Alle 

motorvoertuigen 

24h werkdag  

oktober 

2019 

Rest 

capaciteit 

ja/nee 

R1 Omloopseweg 4,00 m gedeeltelijk 500 860 nee 

R2 Essendijk 4,10 m ja 1.000 1.175 nee 

R7 Korteweg 3,45 m ja 500 485 nee 

R11 Essendijk 3,90 m ja 1.000 992 nee  

R13 Oudeweg 4,35 m nee 700 651 nee 

 

Tabel 4.4: Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit 

 

 

 
 

Figuur 4.2: Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit 
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5.1 Inleiding 

De provincie Zuid-Holland heeft het streven om gedurende een jaar 1,25 tot 3,3 miljoen 

bezoekers aan te trekken naar het Buijtenland van Rhoon. Om het gebied toch 

bereikbaar en leefbaar te houden heeft de provincie Zuid-Holland in totaal drie locaties 

aangewezen waar bezoekers hun auto dienen te parkeren. Dit zijn de volgende locaties: 

1. de Johannapolder; 

2. parkeerterrein Zevenmeet; 

3. parkeerterrein langs de Koedood. 

 

Om te bepalen of het gebied genoeg parkeergelegenheid bezit om 1,25 tot 3,3 miljoen 

bezoekers per jaar aan te kunnen zijn de drie parkeerlocaties geanalyseerd. Ten eerste is 

het huidige parkeeraanbod op de drie locaties in beeld gebracht. Door het in kaart 

brengen van de huidige parkeervraag is met behulp van schouwen op locaties bepaald 

wat de parkeerlocaties zijn met een parkeeroverschot of -tekort. Uiteindelijk is berekend 

wat de parkeervraag zal zijn in de toekomst. Met deze informatie kan de conclusie 

getrokken worden of meer parkeergelegenheid benodigd is en wat de locatie is waar het 

parkeeraanbod uitgebreid dient te worden. In tabel 5.1 en figuur 5.1 is een overzicht 

gegeven van alle parkeerterreinen in het Buijtenland van Rhoon. 
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Naam parkeerplaats Aantal parkeerplaatsen Opmerkingen 

De Johannapolder 384 openbaar 

Parkeerplaats Zevenmeet 84 openbaar 

Parkeerplaats Koedood 46 openbaar 

Golfcenter Rhoon 150 openbaar 

Buytenhof 55 (+ eventueel 50) bestemmingsverkeer 

Vossenburg 60 (+ eventueel 40) bestemmingsverkeer 

Horeca Koedood (Graaf van 

Portland) 

32 bestemmingsverkeer 

   

Totaal openbaar 664  

Totaal bestemmingsverkeer 147 (+ eventueel 90)  

Totaal 901  

  

Tabel 5.1: Overzicht parkeerterreinen Buijtenland Rhoon 

 

 

 
 

Figuur 5.1: Overzicht parkeerterreinen Buijtenland Rhoon 

 

 

5.2 Plannen 

5.2.1 Buytenhof (70.000 bezoekers per jaar) 

Boerderij de Buytenhof gaat meer recreatieve activiteiten aanbieden in de toekomst en 

verwacht op jaarbasis 70.000 bezoekers. Op basis van berekende piekdagen is het 

uitgangspunt dat er 151 bezoekers per dag met de auto komen. De bezoekerspiek kan in 

de praktijk misschien nog hoger liggen, omdat de ondernemer zelf een piek van 1.000 

bezoekers per dag verwacht. De ontstane verkeersgeneratie komt daarmee op 302 

motorvoertuigbewegingen per etmaal. De locatie ligt dichtbij Rhoon. Het uitgangspunt 

hierbij is dat bezoekers de kortste route naar de gebiedsontsluitingswegen nemen. 70% 

van de bezoekers zal via de Rijsdijk naar de Buytenhof gaan. De overige 30% van de 

bezoekers zal via de Oudeweg naar de Essendijk gaan. De Rijsdijk heeft een 

wegcapaciteit van 1.500 motorvoertuigen per etmaal. Tijdens de huidige tellingen lag het 

piekmoment op 1.141 personenauto’s. Deze weg heeft voldoende restcapaciteit om de 

toekomstige verkeersstroom van de Buytenhof te verwerken. De Oudeweg heeft een 

maximumcapaciteit van 700 motorvoertuigen per etmaal. Op het piekmoment werden 

hier 651 personenauto’s geteld. De Oudeweg heeft een restcapaciteit over, maar die is 
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zeer bescheiden. Met de toekomstige verwachte verkeerstoename wordt de 

maximumcapaciteit licht overschreden. De weg is slechts 3,5 meter breed. Daarbij 

bestaat de kans dat bij inhaalmomenten van tegenliggend verkeer, voertuigen moeten 

uitwijken in de zachte berm. Deze berm zal verstevigingen nodig hebben om de 

toekomstige verkeersdrukte aan te kunnen. Een andere optie is de het toevoegen van 

enkele uitwijkhavens waardoor tegenliggend verkeer makkelijker kan passeren. De 

verkeersafwikkeling vanaf deze parkeerplaats is zichtbaar gemaakt in figuur 5.2.   

 

 
 

Figuur 5.2: Verkeersgeneratie en afwikkeling vanuit de Buytenhof 

 

 

5.2.2 Horeca Graaf van Portland (1.200 bezoekers extra op een zondag) 

Nabij de openbare parkeerplaats Koedood wordt een horecavoorziening ontwikkeld in de 

toekomst. De voorlopige projectnaam van deze voorziening is de ‘Graaf van Portland’. De 

ondernemer verwacht 200 bezoekers per dag te trekken op gemiddelde werkdagen. Op 

zondag worden tijdens het hoogseizoen worden 1.200 bezoekers verwacht. Tijdens deze 

drukke weekenden komen naar schatting 160 personen per weekenddag als bestuurder 

van een personenauto naar deze locatie. De extra verkeersgeneratie per etmaal is 

daarmee 320 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Op basis van verblijfsduur en 

aanwezigheidspercentages resulteert dat in een maximale parkeervraag van 32 

parkeerplaatsen. De verwachte verdeling van de extra verkeersdruk is weergegeven in 

figuur 5.3.  
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Figuur 5.3: Verkeersgeneratie en afwikkeling vanuit de Graaf van Portland 

 

 

5.2.3 Bezoekers Buytenland van Rhoon (1,25 – 3,3 miljoen bezoekers per 

jaar) 

Bij het berekenen van de parkeervraag wordt uitgegaan van het piekmoment. In 

hoofdstuk 2 is verwachte bezoekersaantal verdeeld over de maanden en dagen. Tevens 

is een onderscheid gemaakt naar de verwachte vervoerskeuze. De verwachte 

piekmomenten liggen op een zondag in april. In hoofdstuk 2 is berekend dat het aantal 

personenauto’s, wat naar het Buijtenland van Rhoon komt, met als bestemming 

recreatie, op 2.561 tot 7.010 per etmaal ligt (respectievelijk variant 1 en variant 2). 

Uitgaande van een aankomende- en vertrekkende beweging ligt de verkeersgeneratie 

op een piekmoment op 5.122 tot 14.020 motorvoertuigbewegingen per etmaal. 

 

Bij de toedeling van personenauto’s aan de parkeerplaatsen is als uitgangspunt de 

verwachte activiteiten per bezoeker uit tabel 2.2 genomen. Bezoekers die buiten 

recreëren of recreatief komen wandelen maken daarbij gebruik van de openbare 

parkeerplaatsen. Het aantal personenauto’s is gelijkmatig verdeeld over de openbare 

parkeerplaatsen op basis van hun capaciteit.  

 

In de tabel 5.2 is de verwachte parkeerdruk berekend en vergeleken met het aantal 

parkeerplaatsen. De verwachte parkeerdruk is voor elke locatie hoger dan het aantal 

beschikbare plaatsen. Dit is een ongewogen parkeervraag per dag. In de praktijk worden 

parkeerplaatsen gedurende een etmaal door meerdere bezoekers gebruikt. In de 

parkeerkencijfers van het CROW zijn geen aanwezigheidspercentages opgenomen voor 

recreatieve activiteiten. Op basis van CBS cijfers blijkt dat 68% van de bevolking 

maximaal 2 uur bezig is met een recreatieve activiteit. Wanneer dat als uitgangspunt 

wordt genomen zal per 2 uur zeker 68% van de parkeerplaatsen wisselen van gebruiker. 

Wanneer bezoekers verspreid over een dag het Buijtenland bezoeken is het huidige 

aantal parkeerplaatsen in variant 1 waarschijnlijk voldoende om aan de parkeervraag te 

voldoen. In variant 2 zijn echter meer parkeerplaatsen nodig. In de meest recente 

Recreatievisie wordt een aantal van 3,3 miljoen bezoekers per jaar echter niet 

waarschijnlijk geacht. 
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Locatie Aantal 

parkeerplaatsen 

Percentage Parkeervraag 

variant 1 per 

dag 

Parkeervraag 

variant 2 per 

dag 

Verkeersgeneratie 

variant 1 

Verkeersgeneratie 

variant 2 

Golfcenter Rhoon 150 22,6% 579 1.585 1.158 3.169 

Parkeerplaats 

Johannapolder 

384 57,8% 1.481 2.026 2.961 8.104 

Parkeerplaats 

Zevenmeet 

84 12,7% 325 891 650 1.781 

Parkeerplaats 

Koedood 

46 6,9% 177 484 353 967 

Totaal 664 100% 2.562 4.986 5.122 14.020 

 

Tabel 5.2: Verwachte parkeerdruk en verkeersgeneratie 

 

 

Aangezien het parkeerterrein bij de golfbaan openbaar is, kan deze ook voor de 

toekomstige bezoekers aan het Buytenland van Rhoon gebruikt worden. Hierdoor kan de 

verkeersdruk toenemen met 1.158 tot 3.169 motorvoertuigbewegingen per etmaal. In 

figuur 5.4 is de verdeling van de verkeersbewegingen weergegeven. 

 

Dit aantal extra verkeersbewegingen via de Korteweg en Essendijk is ongewenst, zowel 

in de variant met 1,25 als 3,3 miljoen bezoekers per jaar. Het zuidelijke deel is volgens de 

Recreatievisie 2030 een stiltegebied, bestemd voor natuur en landbouw. Gemotoriseerd 

recreatief verkeer hoort daar niet bij. Daarnaast bleek uit het vorige hoofdstuk dat de 

Korteweg een beperkte breedte heeft en weinig restcapaciteit heeft. Hetzelfde geldt ook 

voor de Essendijk. 

 

Aanbevolen wordt om het parkeerterrein bij de golfbaan uitsluitend te laten gebruiken 

door bezoekers aan het golfcenter Rhoon.  

 

 
 

Figuur 5.4: Verkeersgeneratie en afwikkeling vanuit Golfcenter 

 

 

5.3 Verwachte verkeersdruk 

De totale extra verkeersgeneratie is weergegeven in figuur 5.5. 
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Figuur 5.5: Extra verkeersgeneratie per wegvak 

 

 

In tabel 5.3 is de toekomstige verkeersdruk per wegvak weergegeven. Tevens is de toets 

opgenomen.  

 

Kenmerk tellocatie Breedte 

 

Verstevigde 

bermen 

Maximaal 

gewenst 

motorvoertuigen 

per etmaal 

Alle 

motorvoertuigen 

24h werkdag  

oktober 

2019 

plantoename Totaal 

R1 Omloopseweg 4,00 m gedeeltelijk 500 860 792 1.652 

R2 Essendijk 4,10 m ja 1.000 1.175 792 1.967 

R3 Essendijk 4,45 m ja 2.200 1.748 1.736 3.484 

R4 Koedood 4,50 m ja 2.400 1.534 484 2.018 

R5 Molenpolderpad 3,15 m nee 300 14 0 14 

R6 Molenpolderse 

Zeedijk 

3,45 m nee 300 63 0 63 

R7 Korteweg 3,45 m ja 500 485 3.169 3.654 

R8 Schenkeldijk 3,45 m nee 300 55 0 55 

R9 Zegenpoldersedijk 3,00 m nee 300    

R10 Fietspad 

Havendam 

3,00 m gedeeltelijk 500 50 0 50 

R11 Essendijk 3,90 m ja 1.000 992 0 992 

R12 Rijsdijk 4,94 m gedeeltelijk 1.100 963 944 1.907 

R13 Oudeweg 4,35 m nee 700 651 944 1.595 

R14 Lageweg 2,75 m nee 300 39 0 39 

R15 Achterweg 3,10 m nee, wel 

passeerhavens  

300 32 0 32 

R16  Essendijk 4,50 m ja 2.400 1.704 1.736 3.440 

 

Tabel 5.3: Toekomstige verkeersdruk 
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5.4 Conclusie 

In figuur 5.6 is weergegeven waar, zonder maatregelen, problemen ontstaan in het 

Buijtenland van Rhoon. 

 

Ten opzichte van de huidige situatie neemt de problematiek toe op de Essendijk, 

Korteweg en Oudeweg. 

 

 
 

Figuur 5.6: Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit (plansituatie) 

 

 

5.5 Aanbevelingen  

Aanbevolen wordt om het parkeerterrein bij het golfcenter niet te laten gebruiken door 

de nieuwe recreanten. Dit leidt tot ongewenste verkeersbewegingen op de Essendijk en 

Kortweg, dwars door het Buijtenland van Rhoon. Dit staat haaks op het voornemen om 

het gebied aantrekkelijk te laten zijn voor wandelaars, ruiters en fietsers.  

 

Met verstevigde bermen op de Omloopseweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd 

worden van 500 naar 1.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan het huidige 

knelpunt opgelost en het toekomstige knelpunt sterk verminderd worden. 

 

Met verstevigde bermen op de Oudeweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd 

worden van 700 naar 1.800 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan de restcapaciteit 

vergroot worden en kan de toekomstige verkeersdruk op een veilige wijze opgelost 

worden. 

 

Een algemene aanbeveling is om de recreant via bebording en overige (online) 

bezoekersinformatie duidelijk te maken, dat zij parkeren bij de drie parkeerlocaties aan 

de randen van het gebied en vervolgens te voet, met de step of met de fiets het gebied 

in trekken. Dit past ook in de vastgestelde Recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van 

Rhoon (augustus 2020). 
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Aanbevolen wordt ook de recreant te wijzen op de nabije ligging van metrostation 

Rhoon. De combinatie ‘openbaar vervoer + (deel-) fiets’ kan een interessant alternatief 

zijn voor de auto. Het verdient ook aanbeveling wandelroutes door het Buijtenland van 

Rhoon te laten starten en eindigen bij het metrostation. 
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6.1 Conclusies 

Dit rapport is verkeersstudie van het Buijtenland van Rhoon en een aanvulling op het 

rapport: Verkeersstudie Buijtenland van Rhoon (kenmerk: ZHA339/Bkd). Daarbij zijn de 

volgende punten toegevoegd: 

■ actualisatie van verkeersbewegingen door middel van nieuwe telcijfers; 

■ nieuwe en meer gedetailleerde parkeerbalans waarbij parkeerplaatsen op grond van 

mogelijke recreatiebestemmingen wordt meegeteld;  

■ berekenen wat de verkeersgeneratie is van de openbare parkeerplaatsen en de 

recreatieve voorzieningen;  

■ bepalen wat de restcapaciteit is voor het aantal bezoekende motorvoertuigen per dag. 

 

Het doel van dit rapport is een inzage te krijgen in de huidige verkeersbewegingen in het 

Buijtenland van Rhoon en berekenen wat de verwachte verkeersintensiteiten worden in 

de toekomst wanneer het gebied 1,25 tot 3,3 miljoen bezoekers op jaarbasis mag 

verwachten. Ondernemers die in de toekomst recreatieve voorzieningen willen 

aanbieden kunnen middels dit rapport gebruik maken voor een verkeerskundige 

onderbouwing. 

 

Verwachte bezoekersaantallen 

Het Buijtenland van Rhoon verwacht in de toekomst 1,25 tot 3,3 miljoen bezoekers op 

jaarbasis. Op  de drukste zondagen wordt een bezoekersaantal van 8.035 tot 22.729 

verwacht. Van dit aantal zijn 2.561 tot 7.010 personen bestuurder van een personenauto. 

Dat levert een minimale verkeersgeneratie van 5.122 tot 14.020 

motorvoertuigbewegingen op.  

 

Parkeren  

Sommige recreatieve voorzieningen bieden parkeergelegenheid aan op eigen grond. Uit 

de opgemaakte parkeerbalans wordt geconcludeerd dat Golfcenter Rhoon, de Graaf van 

Poortland, de Buytenhof en de Vossenburg genoeg parkeerplaatsen bevatten om aan de 

parkeervraag te voldoen op drukke dagen in variant 1 (1,25 miljoen bezoekers per jaar). 

Voor variant 2 (3,3 miljoen bezoekers per jaar) is de uitbreiding van parkeerplaatsen 

nodig.  

6  
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Daarbij is wel als uitgangspunt aangenomen dat alle parkeerplaatsen worden gebruikt. In 

de praktijk hebben de parkeerplaatsen aan de Johannapolder een hogere 

bezettingsgraad dan op de Zevenmeet. Dit kan wellicht voor problemen zorgen in de 

toekomst. De recreatieve voorzieningen en belevingspunten worden wel gelijkmatig 

over het gebied verspreid. Dat kan er voor zorgen dat de Zevenmeet in de toekomst 

meer aantrekkingskracht krijgt. Duidelijke routeaanduiding en bewegwijzering zijn 

noodzakelijk om de Zevenmeet bekender te maken bij het bezoekende publiek. 

 

Tenslotte zijn de openbare parkeerplaatsen allemaal aan de randen van het gebied 

gevestigd waardoor ze nauwelijks verkeersgeneratie zullen opleveren in het Buijtenland 

van Rhoon. De nieuwe recreatieve voorzieningen zullen meer verkeersgeneratie 

opleveren. De Essendijk biedt als hoofdweg door het gebied onvoldoende restcapaciteit 

om dit verkeer in goede banen te leiden. 

 

Het is wenselijk het parkeerterrein bij het golfcenter uitsluitend te gebruiken door de 

bezoekers van de golfbaan. Het is niet wenselijk om grote stromen bezoekers van het 

Buijtenland van Rhoon dwars door het gebied te laten rijden. Dit is ongewenst, omdat 

het wegennet  

 

Verkeersintensiteiten en restcapaciteiten  

Op basis van nieuwe verkeerstellingen in oktober 2019 is een nieuwe wegenscan 

opgemaakt. Een aantal wegen in het gebied zit al tegen de maximumcapaciteit aan. Met 

de toename van verkeer naar de openbare parkeerplaatsen neemt dit toe. In 

onderstaande figuren zijn de wegvakken in de huidige en toekomstige situatie 

weergegeven, waar een beperkte of geen restcapaciteit beschikbaar is. Ten opzichte van 

de huidige situatie neemt de problematiek toe op de Essendijk, Korteweg en Oudeweg. 

 

 
 

Figuur 6.1: Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit (huidige situatie) 

 

 



 

www.goudappel.nl Verkeersstudie Buijtenland van Rhoon 39 

 

 
 

Figuur 6.2: Wegvakken zonder of met weinig restcapaciteit (plansituatie) 

 

 

6.2 Aanbevelingen  

Aanbevolen wordt om het parkeerterrein bij het golfterrein niet te laten gebruiken door 

de nieuwe recreanten. Dit leidt tot ongewenste verkeersbewegingen op de Essendijk en 

Kortweg.  

 

Met verstevigde bermen op de Omloopseweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd 

worden van 500 naar 1.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan het huidige 

knelpunt opgelost en het toekomstige knelpunt sterk verminderd worden. 

 

Met verstevigde bermen op de Oudeweg kan de verkeersveilige capaciteit verhoogd 

worden van 700 naar 1.800 motorvoertuigen per etmaal. Daarmee kan de restcapaciteit 

vergroot worden en kan de toekomstige verkeersdruk op een veilige wijze opgelost 

worden. Deze maatregel is echter niet mogelijk zonder verlegging van watergangen. 

 

Een algemene aanbeveling is om de recreant via bebording en overige (online) 

bezoekersinformatie duidelijk te maken, dat zij parkeren bij de drie parkeerlocaties aan 

de randen van het gebied en vervolgens te voet, met de step of met de fiets het gebied 

in trekken. Dit past ook in de vastgestelde Recreatievisie 2030 voor het Buijtenland van 

Rhoon (augustus 2020). 

 

Aanbevolen wordt ook de recreant te wijzen op de nabije ligging van metrostation 

Rhoon. De combinatie ‘openbaar vervoer + (deel-) fiets’ kan een interessant alternatief 

zijn voor de auto. Het verdient ook aanbeveling wandelroutes door het Buijtenland van 

Rhoon te laten starten en eindigen bij het metrostation. 
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De heer Vos  

Interview uit juni 2018 

 

Aandachtspunten 

■ Onderzoek naar de infrastructuur voor paarden/ruiters in het plangebied. In de huidige 

situatie is er wettelijk weinig tot geen ruimte voor paarden en ruiters, vanwege het 

gebruik van de verkeerde verkeersborden.  

- Inventarisatie van verkeersborden in Buijtenland van Rhoon  

- Fietspaden eventueel combineren met ruiterpaden.  

- Blinde weg is een verkeersvrij gebied, maar geen paarden/ruiters toegestaan.  

■ De Vossenburg dient ook in de toekomst altijd bereikbaar te kunnen blijven. De 

meeste bezoekers zijn in de avond, en dan staan er 60 voertuigen op het erf. De 

bezoekers moeten met de auto komen, aangezien ze uit de gehele regio Rijnmond 

komen (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis).  

■ De auto is de meest gebruikte modaliteit in het gebied, hier rekening mee houden.  

■ Voor de bevoorrading van De Vossenberg is zwaar vrachtverkeer nodig die ook het 

gebied in moeten kunnen. Daarnaast moeten boeren hun werk blijven doen, en moet 

het gebied ook toegankelijk blijven voor landbouwvoertuigen.  

■ Er is ooit een knip in de Essendijk voorgesteld, maar dit is uitgesloten! Ondernemers 

moeten bereikbaar blijven.  

■ Essendijk is een belangrijke verkeersader door de polder. Door het vele verkeer, ook 

landbouwvoertuigen en zwaar vrachtverkeer, is het lastig voor fietsers. Als het 

drukker wordt in het gebied zal het alleen maar lastiger worden voor fietsers.  

- Optioneel: fietspaden de polder in of onder langs de dijk. Deze fietspaden kunnen in 

combinatie met een ruiterpad.  

- Ook een variant om fietsstraten op de dijken te realiseren door het 

materiaalgebruik aan te passen.  

■ Steeds meer sprake van schooleducatie voor Rotterdamse kinderen in het gebied. Ze 

ervaren hoe het op het platteland van Nederland is en kijken mee met de boer. De 

groepen kinderen worden ook voornamelijk met auto’s en bussen het gebied in 

gebracht.  

7  
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■ Geen sprake van openbaar vervoer in het gebied. De dichtstbijzijnde bushalte is 20 

minuten lopen – Bushalte Portland.  

■ Verkeersdruk in het gebied: 

- Door de realisatie van de Rhoonse Baan/Portlandse Baan is er geen sprake meer 

van sluipverkeer. Alleen met een zwaar verkeersinfarct op de snelweg kan het ook 

druk worden in de polder.  

- Bij een evenement kan sprake zijn van een hoge verkeersdruk, vooral een 

evenement van de Golfbaan of bij zorgboerderij Buijtenhof. Overige dagen is de 

verkeersdruk constant.  

- Bij recreatief verkeer hangt het natuurlijk van het weer af. Met mooi weer zijn er 

veel voetgangers en fietsers. Met name het Vossenpad en de Schenkeldijk zijn dan 

druk met voetgangers.  

■ Verbeterpunten huidige infrastructuur: 

- Kruising Koedood-Essendijk, verkeer van rechts (vanuit de Koedood) is slecht 

zichtbaar en kon weleens een confrontatie opleveren.  

- Wegmarkeringen en aanduidingen op de weg kunnen wel verbeterd.  

■ Eventuele nieuwe ontwikkelingen:  

- Een monumentale boerderij aan de Veenweg (in de richting van de golfbaan) komt 

leeg te staan, en krijgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe functie gericht op 

recreatie.  

Blauwe verbinding, een nieuwe verbinding (over water) met het gebied. 

 

 

De heer Visser 

Interview uit juni 2018 

 

Aandachtspunten 

■ Zorgboerderij de Buijtenhof faciliteert op eigen terrein plaats voor 55 auto’s, waarvan 

40 terecht kunnen op een parkeerterrein. In de zomer en het najaar zijn dit echter 

ruim onvoldoende parkeerplaatsen voor bezoekers. De pieken liggen vooral rond de 

plukdagen en rond evenementen, en dan op deze dagen rond 10:00-17:00.  

- Verwachting is dat de Buijtenhof in totaal 100 parkeerplaatsen nodig heeft om de 

druk op de Oudeweg rond deze dagen te doen verminderen. Deze ruimte is op een 

leegstaand terrein op de Oudeweg.  

- Veruit de meeste bezoekers komen met de auto, aangezien het gebied 

autoafhankelijk is. Er is wel een parkeerplaats bij de Rhoonse baan, maar dit is veel 

te ver lopen voor bezoekers van de Buijtenhof.  

- Per dag komen 6 a 7 werknemers met de auto en 4 a 5 vrijwilligers. De rest komt 

uit de omgeving en dus met de fiets.  

■ De zorgboerderij telt in totaal 18 hectare grond. Van de 18 hectare wordt 1,5 hectare 

gebruikt voor de zorgboerderij 

■ Veel bezoekers van de Buijtenhof komen uit Rotterdam, en dan vooral wijken in 

Rotterdam-Noord. Er komen rond de zelfplukdagen en evenementen zelfs mensen uit 

Den Haag. De Buijtenhof heeft dus een groot verzorgingsgebied.  

■ In de lente en de zomer veel fietsverkeer in het gebied, met name op de dijken. Door 

het vele fietsverkeer realiseert Buijtenhof een fietsenstalling op eigen terrein.  

- Het vele fietsverkeer komt niet door de realisatie van de netkous. Verwachting is 

dat deze vrijwel niet gebruikt wordt door fietsers. 

■ Problemen huidige infrastructuur: 

- Oudeweg is te smal, maar wordt wel gebruikt door veel verkeer.  

- Nieuweweg is ook te smal, maar wel veel rustiger dan de Oudeweg.  

- Omloopseweg is ook een drukke weg 
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- Toevoegen van wandel- en fietspaden, aangezien op sommige wegen nu nog een 

confrontatie tussen langzaam en autoverkeer kan ontstaan.  

- Veel fietsverkeer op Carnische Griendijk 

- Lijdingsstraatwegen kunnen goed gebruikt worden voor fietsers.  

- Essendijk en Oudeweg de drukste wegen in het gebied 

■ Er is vraag naar een buslijn door het gebied. De vraag komt van mensen zonder auto, 

aangezien het gebied alleen te bereiken is met de auto. De vraag komt vooral van 

mensen uit Rotterdam die graag de mogelijkheid hebben om met het openbaar 

vervoer te komen.  

■ Nieuwe ontwikkelingen: 

- Op het leegstaande terrein langs de Oudeweg wordt gesproken over een nieuwe 

manege met 35 a 40 paarden. Als de manege gerealiseerd wordt kan gesproken 

worden over dubbelgebruik, zodat op piekmomenten bezoekers van de Buijtenhof 

op dat terrein kunnen parkeren.  

- Op de Buijtenhof is een nieuw gebouw gerealiseerd voor feestjes en vergaderingen. 

Is ruimte voor veertig man om te vergaderen en voor feestjes. De parkeervraag 

hiervan is nog onduidelijk.  

- Bij Abel en de Carnische Grien wordt mogelijk ontwikkelt. Bestemmingsplan heeft 

witte vlekken gereserveerd voor recreatiedoeleinde, ook aan de Oudeweg. Er is dus 

nog genoeg ruimte voor ontwikkelingen.  

- Blauwe verbinding. Hierin was zelfs een aftakking naar de Buijtenhof ingetekend 

om bereikbaar te zijn voor het verkeer over water. Dit is ook ontworpen door Peter 

Verkade.  

- Parachutisten (Sky Dive Rotterdam) zijn heel erg actief in het gebied. Op de locatie 

waar de Sky Divers landen moet ook een parkeerplaats komen. Nu veel overlast 

van auto’s geparkeerd op of langs de weg, met name in het weekend.  

 

 

Mevrouw en de heer van Herk 

Interview uit juni 2018 

 

Aandachtspunten 

■ Voor de realisatie van de Rhoonse baan/Portlandse baan was het drukker in het 

Buijtenland van Rhoon met autoverkeer. Dit was vooral sluipverkeer vanaf de A15. In 

de huidige situatie is vooral sprake van bestemmingsverkeer richting de Vinex wijken.  

■ Eventuele knip in de Essendijk is geen optie: als bezoeker lastig om in het gebied te 

komen, en het gebied moet ook bereikbaar blijven voor de ondernemers. Het gebied 

is vooral gericht op autobereikbaarheid waardoor een knip in de Essendijk geen optie 

is. Ondernemers moeten producten toegeleverd krijgen en klanten moeten naar de 

locatie kunnen komen. Er is bij veel ondernemers sprake van lokale afzet van 

producten, en hierdoor ook veel bewegingen in de omgeving.  

■ Rond de winter zijn er per dag ongeveer 20 voertuigbewegingen per boer. In het 

seizoen zijn dat ongeveer 6 voertuigbewegingen met zwaar vrachtverkeer per boer in 

de week. Dit zijn veel landbouwvoertuigen en vrachtwagens die over de wegen van 

het Buijtenland rijden. Houd hier rekening mee bij de analyse van de 

verkeersdruktellingen.  

- Waar ook rekening mee gehouden dient te worden bij de analyse van de 

verkeersdruktellingen: het percentage recreatiefverkeer (fietsers, motoren).  

■ Essendijk is de drukste verbinding in het Buijtenland van Rhoon. In het verleden zijn 

hier drempels gerealiseerd om de snelheid eruit te halen. Deze maatregel heeft 

geholpen, aangezien er minder hard wordt gereden op de dijk en het aantal ernstige 

ongelukken flink is afgenomen.  
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- Af en toe vinden er nog kleine ongelukken plaats, maar dit zijn vooral stuurfouten.  

- Op de Essendijk, en ook op andere locaties in het Buijtenland, zijn wel plekken 

nodig waar grote voertuigen (landbouw & vracht) elkaar eenvoudiger kunnen 

passeren.  

- Een andere mogelijkheid om de snelheid eruit te halen, maar het passeren 

gemakkelijker te laten verlopen, is de chicanes eruit te halen en verkeersdrempels 

toe te passen die de volledige wegbreedte bestrijken.  

■ Plan voor benedendijkse voet- en fietspaden. Deze zijn uitvoerbaar door mogelijke 

stukken grond en inritten van bewoners die vaak benedendijks liggen. Ook zal 

hierdoor het aantal confrontaties met langzaam verkeer gaan toenemen.  

- Fietsers moet je op de dijk houden. Op deze manier kan je de omgeving ervaren als 

fietser. Anders is de kans dat fietsers andere recreatieve routes gaan gebruiken.  

- Huidige fietsverbindingen leiden naar de Vinexwijken, en maar weinig naar het 

Buijtenland van Rhoon. Op drie of vier locaties overdwars fietsverbindingen 

realiseren voor een goede bereikbaarheid via de fiets.  

- Ook meer doorsteken voor voetgangers realiseren. Er is nu ook een ronde voor 

voetgangers in het gebied, maar deze is te groot om te belopen.  

- Eventuele plannen voor fietsstraten zijn geen optie, zeker niet de Essendijk. 

Fietsstraten horen ook thuis in stedelijke gebieden of in de centra van dorpen, niet 

in een polderlandschap. Enige opties voor eventuele fietsstraten zijn de weg achter 

de Poel en de Blindenweg.  

■ Eventuele busverbinding in het gebied: levert vooral overlast op en zal naar alle 

waarschijnlijkheid grootste gedeelte van de dag toch niet gebruikt worden.  

- Openbaar Vervoer bij toegangspunten in het gebied kunnen wel interessant zijn. 

Vanuit de toegangspunten kunnen bezoekers op andere manieren bijvoorbeeld 

(deel)fiets of te voet het gebied in.  

■ Verbeteringen huidige infrastructuur: 

- Toepassen van verkeersdrempels in plaats van chicanes om de snelheid eruit te 

halen, maar om het passeren te vergemakkelijken.  

- Wegmarkeringen aanpassen. Nu vrij onduidelijk waar ruimte is voor de fietser, 

ruimte voor de auto is en waar voorrang gegeven dient te worden.  

- Buitendijks langs de Oude Maas mooie locatie voor een nieuw fietspad.  

- Aanleggen van nieuwe fietspaden in combinatie met ruiterpaden in het gebied.  

- Blindenweg: wordt vooral als weg gebruik door de bezoekers van de golfbaan om 

af te snijden. Het is alleen een weg waar geen autoverkeer over mag. Het is 

namelijk bedoeld als ontsluiting van landbouwgrond en mag gebruikt worden voor 

fietsers en ruiters, niet door autoverkeer.  

■ Nieuwe ontwikkelingen: 

- Aan de rand van het Buijtenland wordt gesproken over een nieuw restaurant. Dit 

levert naar alle waarschijnlijkheid meer verkeer op in het gebied.  

- Mogelijkheid dat de golfbaan naar de overkant van de Maas wordt verplaatst. 

Alleen de vraag of dit mogelijk is, aangezien de andere kant van de dijk Natura 

2000 gebied is.  

 

 

De heer en mevrouw de Klerk 

Interview uit juni 2018 

 

Aandachtspunten 

■ Motorrijders over de Essendijk. Houden zich niet aan de snelheidslimiet en zorgen 

voor geluidsoverlast. Optie is toepassen van borden verboden voor motorvoertuigen.  
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■ In de huidige situatie absoluut geen last meer van sluipverkeer. Sluipverkeer is 

verdwenen sinds de komst van de Rhoonse Baan. Op dit moment met name 

bestemmingsverkeer over de Essendijk.  

■ Kruising Essendijk en Koedood is ook een aandachtspunt door verkeer van rechts. 

Vaak slecht zichtbaar. Een stopstreep en stopbord zal al helpen. Meest ideale situatie 

is voorsorteer vak/voorsorteerstrook op de Koedood met een stopbord.  

■ Een knip op de Essendijk is geen optie. Ondernemers in het gebied moeten bereikbaar 

blijven voor klanten en voor de bevoorrading en transport van goederen.  

■ Soms sprake van ruiters op de Essendijk. Deze leveren weleens confrontaties op met 

autoverkeer. Optie is eventueel nieuwe ruiterpaden, misschien wel ruiterpaden 

benedendijks.  

■ In het onderzoek en de verkeerstellingen wordt de Johannapolder ook meegenomen, 

dit is echter geen onderdeel van het Buijtenland van Rhoon.  
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De heer Abel 

Interview uit juni 2018 

 

Aandachtspunten 

■ Locatie bij Abel, de Johannapolder, kent in de huidige situatie al veel parkeeroverlast. 

Met name in het weekend, rond de lunch en vooral met zonnige dagen staat de 

parkeerplaats bij de jachthaven volledig vol en staan ook auto’s illegaal geparkeerd.  

■ Johannapolder staat aangewezen als belangrijke parkeerknoop voor het Buijtenland 

van Rhoon. Wanneer meer bezoekers worden aangetrokken moeten er echter meer 

parkeerplaatsen bij in de Johannapolder. De Johannapolder kennen nu al grote 

faciliteiten die veel verkeer aantrekken. Bij het aantrekken van meer bezoekers zal 

deze parkeerdruk alleen maar groter worden.  

■ Bezoekers van alle functies in de Johannapolder komen nauwelijks met de fiets. In de 

omgeving zijn mensen gericht op de auto en weinig andere mogelijkheden.  

■ Faciliteiten in de Johannapolder: 

- Abel Restaurant met daarbij Pitch & Put en Footgolf. Aantal zitplaatsen bij Abel: max 

600 à 700 man.  

- Abel Tasman en het Klimbos. Aantal zitplaatsen maximaal 250.  

- Jachthaven 

- Zwembad 

- Sportschool met daarbij Aap klimmen voor kinderen.  

■ Bij Abel Tasman is een grote parkeerplaats. Parkeerplaats bij Jachthaven en Abel 

restaurant (kleinere parkeerplaats) wordt echter veel intensiever gebruikt. Dichter bij 

de voorzieningen en het fietspad naar de Grienden.  

■ Waarschijnlijk weinig plaats voor uitbreiding parkeergelegenheid vanwege 

bestemmingsplan. Eventueel wat ruimte bij Abel Tasman en parkeerplaats voor de 

Grienden. Bij Grienden zit er echter geen bestemming parkeren op wat dan resulteert 

in bestemmingswijziging. Dit is wel lastig aangezien het een Natura2000 gebied 

betreft.  

■ Alle voorzieningen zijn ontwikkeld in samenspraak met de gemeente en 

Staatsbosbeheer. In die tijd om de provincie heen gegaan.  
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Bert de Bode – Golfcentrum Rhoon 

Interview uit juni 2018 

 

Algemene informatie 

 Het golfcentrum heeft geen concrete toekomstplannen. Het heeft echter wel een 

aantal wensen: 

o Verblijf en overblijf faciliteiten in oude boerderij naast het golfterrein; 

o Het updaten van de oefenfaciliteiten; 

o Zorgt allemaal niet voor een toenemende aantrekkingskracht en toename van 

de parkeervraag; 

o Concentreren zich met name op eigen terrein.  

 Het huidige parkeerterrein van het Golfcentrum telt ongeveer 150 parkeerplekken. 

Eind van de straat is ook nog een openbaar parkeerterrein voor extra 

parkeergelegenheid.  

 Met goed weer en tijdens grote toernooien staan zeker 100 tot 150 auto’s 

geparkeerd op het parkeerterrein. De grootste toernooien vinden in mei & 

september plaats en het seizoen is van maart tot september. Wat betreft de 

parkeerdruk merk je geen verschillen tussen een doordeweekse dag en een 

weekenddag.  

 De gemiddelde begintijd voor bezoekers is tussen 10 en 12 uur. De gemiddelde 

eindtijd is tussen de 20.00 en 22.00 uur.  

 Bezoekers van het Golfcentrum komen allemaal met de auto. Ze zijn autogericht en 

moeten een grote golftas meenemen. Dit is heel erg onhandig in het openbaar 

vervoer of op de fiets. Ook wordt er niet gekozen om te carpoolen. Alle bezoekers 

komen met hun eigen auto.  

 Oude plannen voor Golfcentrum: 

o Johannahoeven als vertrekpunt Golfbaan en golfbaan naar het noorden 

“verleggen”. Dit was het eerste plan voor het golfcentrum.  

o Ook het plan om de Johannapolder (bij Jachthaven) te hanteren als vertrekpunt 

naar de Golbaan, de golfbaan te verleggen richting het westen en een 

boulevard aan te leggen voor voetgangers en fietsers.  

o Golfcentrum zelf heeft plannen gehad om elektrisch vervoer te stimuleren om 

de herrie en uitstoot te verminderen.  

 Voor de aanvoer van producten door middel van vrachtverkeer dient het 

golfcentrum een specifieke aanvraag in te dienen.  

 Voor nieuwe bezoekers van het Golfcentrum is het vaak zoeken naar het terrein. Het 

Buijtenland van Rhoon kent een onduidelijke structuur en een slechte 

bereikbaarheid.  

 

 

Aandachtspunten 

 Het is apart om een drukke autoverbinding (de Essendijk) dwars door een 

recreatiegebied te laten lopen. Het is aan te raden om de intensiteiten op de 

Essendijk te verminderen. De bezoekers van de Golfbaan kan je van de Essendijk 

halen door de Korteweg af te sluiten en het verkeer te sturen via de Koedood en 

Molenpolderse Zeedijk. Op dit moment is de Molenpolderse Zeedijk afgesloten voor 

verkeer.  

 Toepassen van extra bewegwijzering, aangezien bezoekers vaak moeten zoeken en 

er een tekort aan bewegwijzering is in het Buijtenland van Rhoon.  

 

 

 



 

www.goudappel.nl Verkeersstudie Buijtenland van Rhoon 47 

 

Gemeente Albrandswaard & BAR-organisatie 

Interview uit juni 2018 

 

Aanwezige: 

 Nick Vrijbloed (Goudappel Coffeng) 

 Peter Wunderink (gemeente Albrandswaard) 

 Ab Schelling (verkeer BAR-organisatie) 

 

Besproken punten: 
 De visie van de provincie Zuid-Holland om het Buijtenland van Rhoon meer in te 

richten voor recreatie, en de hierbij horende extra bezoekers. Hoe kan dit opgelost 

worden qua verkeer?  

 Contactpersoon bij Waterschap die veel weet van het project. Interessant om 

eventueel te spreken: Mark van Galen. Peter Wunderink mailen voor zijn 

contactgegevens als wij een gesprek willen aangaan.  

 Eventuele initiatieven/projecten vanuit de gemeente of de BAR-organisatie waar wij 

binnen ons onderzoek rekening mee moeten houden. 

 Resultaten van ons onderzoek tot nog toe besproken.  

 

 

Aandachtspunten: 
 Boeren in het gebied zijn belangrijk voor het karakter van het Buijtenland van 

Rhoon. Deze boeren blijven akkernatuur maken en dienen bereikbaar te blijven voor 

hun ondernemingen; 

 Was ooit het plan om aan de oostrand van het gebied een volledig nieuwe weg aan 

te leggen, die dan in verbinding kwam te staan met de Rhoonse Baan. Echter van dit 

plan afgestapt omdat het een te duur project was. Dit had echter wel een 

mogelijkheid geweest om de Golfbaan te ontsluiten en verkeer van de Essendijk af 

te halen; 

 Andere mogelijkheid om verkeer van de Essendijk af te halen: Molenpolderse 

Zeedijk (nu enkel voor landbouwvoertuigen en fietsers) ook inrichten voor 

autoverkeer. Deze weg kan groot deel van het verkeer richting de Golfbaan van de 

Essendijk halen. Zal echter gevoelig liggen bij de boeren in het gebied; 

 Optie is ook om rigoureuze maatregelen door te voeren, zoals een volledig autoluw 

plan en werken met ontheffingen. Dit zorgt voor een rustig gebied om te recreëren. 

Je wilt niet te veel verkeer door een natuur en recreatiegebied.  

 Op termijn wordt aan de Noordkant (bij noordelijke parkeerterrein) een 

bezoekerscentrum gerealiseerd. Naast het bezoekerscentrum is het zaak om nog 

meer voorzieningen, zoals een fietsverhuur en restaurant, hier te realiseren om 

mensen naar die parkeerlocatie te trekken. Van hieruit kunnen mensen dan het 

gebied in fietsen of lopen; 

 Er loopt een initiatief om bij het Oostelijke parkeerterrein horeca te realiseren. Het is 

echter niet zeker, aangezien er gebouwd dient te worden in de polder. Een 

ontwikkeling bij dit parkeerterrein zorgt echter wel meer voor een aantrekkende 

werking, wat je juist wilt realiseren zodat bezoekers het parkeerterrein gaan 

gebruiken; 

 Langs de Rhoonse Baan is de BAR-organisatie nu bezig met een snelfietsroute die in 

verbinding komt met Rotterdam. Vanuit Rotterdam wordt het dan wel 

aantrekkelijker om per fiets naar het Buijtenland van Rhoon te komen; 

 Op de parkeerterreinen moet je bezoekers meer mogelijkheden geven, niet alleen 

fietsverhuur. Optie is om ook meer te richten op Smart Mobility oplossingen, zoals 

een parkshuttle. Hiermee kan je ook gaan pionieren en het gebied promoten; 

 Mogelijkheid is om het gebied bereikbaar te maken door middel van openbaar 

vervoer: de Rhoonse buurtbus in het weekend door Rhoon laten rijden en in 

verbinding brengen met de metrohalte Rhoon; 
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 Op dit moment is het voor veel bezoekers nog zoeken waar geparkeerd kan worden 

en waar bepaalde voorzieningen zijn. Zorg voor betere bewegwijzering naar en in 

het gebied, zodat het voor bezoekers duidelijker wordt; 

 Optie is nog om de OV-fiets meer te promoten bij metrohalte Rhoon, zodat meer 

bezoekers met metro en fiets naar het Buijtenland van Rhoon komen.  

 

Eventuele vervolgstappen: 
 Kan verstandig zijn om een modelstudie uit te voeren om het precieze 

verkeerskundige effect te bepalen. Dit zal echter pas nodig zijn bij verdere inrichting 

van het gebied.  

 Nu is het onderzoek op een hoog schaalniveau en wordt met name gericht op 

oplossingsrichtingen en visiebeschrijving. Volgende stap zou zijn om het onderzoek 

concreter te maken en ook daadwerkelijk gaan tekenen en oplossingen uitwerken.  

 

 

De heer Lems 

 
Interview uit juli 2019 

 

Algemene informatie – Graaf van Portland 

 
 Als gevolg van de toekomstige ontwikkeling, de ‘Graaf van Portland’, zal de 

toekomstige parkeerdruk rond de ‘Koedood’ toenemen.  

 Zowel de gemeente als de coöperatie zijn het er over eens dat de 

parkeerproblematiek alleen in een breder verband kan worden opgelost. 

 Rond de ‘Koedood’ liggen diverse recreatiegebieden die steeds meer bezoekers 

zullen trekken door toenemende functies en trekpleisters. Naast het Buijtenland zijn 

er ook de Carnisse Grienden, Koedoodhaven en Gaatkensbult. 

 Onderlinge afstemming parkeerregime is belangrijk. 

 Goede onderlinge verbinding van parkeervelden voor fietsers en voetgangers is 

belangrijk. 

 Extra buffercapaciteit inbouwen voor piekmomenten tijdens het hoogseizoen. 

 Graaf van Portland mikt op 30.000 bezoekers op jaarbasis. 2/3 zal naar verwachting 

gebruik maken van de horeca en 1/3 parkeert in de omgeving en gebruikt de Graaf 

van Portland als uitvalsbasis. 

 De verwachting is dat het bezoekersaantal van de Graaf van Portland in de loop der 

jaren zal groeien naar 60.000. Gemiddeld zo’n 200 bezoekers per dag. 

 Tijdens de piekmomenten worden zelfs 2.100 bezoekers per weekend verwacht, 

waarvan 900 op zaterdag en 1.200 op zondag. 

 Naar verwachting komt 40% van de bezoekers met de auto en is de verblijfsduur 

gemiddeld 2 uur. Omdat meerdere personen gebruik maken van dezelfde auto 

worden er 160 auto’s verwacht op piekmomenten.
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Recreatievisie 2030 voor het 
Buijtenland van Rhoon

Augustus 2020 | 's Hertogenbosch

Definitieve rapportage



0.1 Visie recreatief gebruik 
Buijtenland in 2030

In 2030 is het Buijtenland van Rhoon een aantrekkelijk, landelijk gebied - een groene 

oase in een verder sterk verstedelijkte regio - met een perfecte balans tussen duurzame 

landbouw, natuur en recreatie. 

De recreatieve functie in het gebied is in de afgelopen jaren versterkt met een aantal 

nieuwe bedrijfjes. Mede hierdoor ontvangt het gebied nu jaarlijks bijna 220.000 unieke 

bezoekers corresponderend met circa 1,2 miljoen bezoeken. Inclusief de randen rondom 

het gebied, waar een aantal recreatieve poorten is gevestigd met intensievere recreatieve 

functies, loopt het bezoek op tot circa 350.000 unieke bezoekers. Het gebied is onderdeel 

van Eiland IJsselmonde, dat nu zo’n 500.000 tot 600.000 bezoekers ontvangt. 

De bezoekers zijn grotendeels afkomstig uit de regio, met een accent op een zone binnen 

circa 10 km. Het zijn qua leefstijl veelal Inzicht- en Verbindingszoekers met een meer dan 

gemiddelde belangstelling voor de achtergronden van het gebied en veel van hen komen 

regelmatig om hier te fietsen, duurzame landbouwproducten te kopen of met de (klein-

)kinderen te recreëren. 

Er is een soort van ‘natuurlijke afstemming’ tussen de recreatieve functies in het 

Buijtenland zelf, die aansluiten bij het DNA van het gebied (rust en ruimte, link met 

natuur en duurzame landbouw) en de functies aan de randen van het gebied bij de 

recreatieve poorten, waar ook ruimte is voor iets grootschaligere ontwikkelingen met een 

meer footloose karakter (op zichzelf staand, los van de identiteit van het gebied) en met 

iets meer accent op plezier, gezelligheid en consumeren.
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De recreatieve poorten aan de randen van het gebied hebben grote parkings, die ook 

een functie hebben om de druk op het Buijtenland op te vangen en mensen te verleiden 

om vanaf daar per fiets, te voet of wellicht te paard het gebied in te gaan.

De recreatieve ondernemers in het Buijtenland zelf hebben voldoende schaal om een 

renderend bedrijf te exploiteren. In een aantal gevallen gebeurt dit door een mix van 

meerdere recreatieve functies en/of een combinatie tussen natuurinclusieve landbouw, 

verwerking van landbouwproducten en verkoop/proeven. Omdat soms de schaal te klein 

is voor een renderend bedrijf op één locatie is in enkele gevallen een ondernemer actief 

op twee locaties. 

In het gebied zelf staan de fietser en voetganger centraal en is de auto ‘te gast’. Dit is 

bewerkstelligd door een aangepast wegprofiel en lagere maximumsnelheden, waardoor 

de verblijfskwaliteit aanzienlijk is verbeterd ten opzichte van het verleden terwijl bedrijven 

in het gebied toch nog steeds per auto bereikbaar blijven. 

Het gebied zelf is via OV en aantrekkelijke (fiets-)routes met groen-blauwe corridors 

verbonden met de omliggende stedelijke gebieden. Hierdoor worden bezoekers verleid 

de auto te laten staan en meer te bewegen, is de verkeersdruk op het Buijtenland al jaren 

stabiel en ondervinden omwonenden minder overlast dan jaren geleden.
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1.1 Inleiding

Dit rapport is begonnen met de recreatieve visie op het Buijtenland 

van Rhoon voor 2030: hoe ziet het gebied er tegen die tijd idealiter uit? 

Om tot deze visie te komen, zijn diverse analyses en benchmarks 

uitgevoerd en gesprekken en sessies gehouden (zie bijlage 1 voor 

geïnterviewden/deelnemers). Met als doel om een passende 

recreatievisie op te stellen voor het Buijtenland. 

De coöperatie voor het Buijtenland van Rhoon had behoefte aan een 

recreatievisie. Voor het gebied is een streefbeeld geformuleerd waarin 

natuur, landbouw en recreatie hand in hand gaan. Daarvoor zijn 

diverse aanpassingen in en van het gebied nodig. De laatste jaren is 

met name energie gestoken in de natuurinclusieve landbouw. Nu is het 

tijd om ook het recreatieve aspect meer invulling te geven, passend 

binnen het streefbeeld. 

De coöperatie heeft ZKA Leisure Consultants gevraagd een 

recreatievisie voor het gebied op te stellen.  
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1.2 Vraagstelling 

Het hoofddoel van dit traject is om te komen tot een duidelijke recreatievisie voor het 

Buijtenland van Rhoon, waarbij de recreatieve invulling hand in hand kan gaan met de 

natuur en de landbouw, en waarbij de invullingen passend zijn bij de identiteit en de 

doelgroep van het gebied. 

De volgende vragen stonden centraal tijdens dit traject:

• Wat is de huidige en gewenste identiteit van het Buijtenland van Rhoon? 

• Op welke doelgroepen en trends zou het gebied zich het beste kunnen richten? 

• Wat betekent voorgaande voor het type voorzieningen, activiteiten en 

accommodaties en de inrichting van het gebied? 

• In welk deel van het Buijtenland zouden activiteiten het beste kunnen ‘landen’? 

• Welke bezoekersaantallen (unieke bezoekers) en aantallen bezoeken worden nu 

gerealiseerd en hoe is dit als de recreatiefunctie tot volledige wasdom is gekomen?

• Hoe verhoudt dit zich tot de draagkracht van het gebied? 

De recreatievisie kan hiermee richting geven aan komende nieuwe initiatieven: welke 

activiteiten passen in alle facetten (identiteit, doelgroep, trends, locatie, 

bezoekersaantal) goed bij het gebied zodat er op een goede manier recreatieve 

invulling wordt gegeven aan het streefbeeld? 

De begrenzing van het gebied waarop deze recreatievisie van toepassing is, staat op 

de volgende pagina weergegeven. 
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Het Buijtenland van Rhoon is een uniek 
gebied: een prachtig cultuurhistorisch 

polderlandschap en een oase van rust vlakbij 
de stad Rotterdam. Het is er nu al mooi 

maar het wordt de komende jaren nog veel 
aantrekkelijker: voor natuur, voor bezoekers 

én voor ondernemers. (Bron: Streefbeeld 
Buijtenland van Rhoon)

Het Buijtenland van Rhoon omvat circa 600 
hectare. Een groot deel van het gebied is 

stiltegebied en er zijn diverse rustgebieden. 
De cultuurhistorische, landschappelijke 

patronen zijn er nog zichtbaar. Het gebied is 
kleinschalig, maar gevarieerd: polders, 

dijkjes, boomgaarden en grienden wisselen 
elkaar af. Voor dit gebied geldt dat natuur, 
landbouw en recreatie hand in hand gaan. 
Voor alle elementen is ruimte, met behoud 

van de landschappelijke en 
cultuurhistorische elementen. Op dit 
moment kent het gebied nog weinig 

recreatieve aanbieders. 

1.3 Omschrijving gebied

Fig. 1 Begrenzing Buijtenland van Rhoon (Bron: Streefbeeld Buijtenland van Rhoon)
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Het rapport is begonnen met de visie voor het Buijtenland van Rhoon in 2030. Het 

rapport geeft hiervoor de onderbouwing weer. Deze rapportage bestaat uit twee 

delen. Een deel dat met een aantal analyses de uitgangspunten voor de visie 

onderbouwd en een adviesdeel dat richtlijnen en handvatten biedt voor de concrete 

recreatieve invulling van het gebied. 

Het eerste deel (hoofdstuk 2) gaat in op de huidige situatie van het Buijtenland van 

Rhoon en toont de gemaakte analyses. Op basis van de identiteit (2.2), de doelgroep 

(2.3), het bezoekersaantal (2.4) en relevante trends (2.5) is een sterkte/zwakte analyse 

gemaakt en zijn opgaven en kansen voor het gebied benoemd (2.6). Het hoofdstuk 

eindigt met enkele conclusies (2.7) die de opmaat vormen tot het advieshoofdstuk. 

Het tweede deel van het rapport (hoofdstuk 3) gaat in op het advies voor het 

Buijtenland van Rhoon als het gaat om de doelgroep die bij het gebied past (3.2) en de 

recreatieve invulling voor het gebied. Voor de recreatieve invulling is een aantal 

richtlijnen opgesteld (3.3). Vervolgens is vanuit al het voorgaande een lijst met 

activiteiten opgesteld die in alle facetten passen bij het gebied. Deze lijst is ingedeeld 

aan de hand van het toeristisch samengesteld product (3.4). Tot slot wordt 

weergegeven hoeveel (extra) bezoekers en bezoeken de recreatieve invulling kan 

opleveren (3.5). 

1.4 Leeswijzer
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02

Van huidige situatie naar 
kansen en opgaven

Hoe staat het 
Buijtenland er 
recreatief voor?
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2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we eerst een viertal analyses:

• Ten eerste gaan we kort in op de identiteit van het gebied (2.2): wat 

is de huidige identiteit en wat is de gewenste? 

• Vervolgens beschrijven we de huidige doelgroepen voor het gebied 

aan de hand van leefstijlen (de inwoners en de doelgroepen die 

passen bij identiteit en aanbod) (2.3). 

• Ten derde geven we een analyse van het huidig aantal bezoeken 

aan het gebied (2.4). 

• Vervolgens bespreken we een aantal trends en ontwikkelingen die 

relevant zijn voor het Buijtenland van Rhoon (2.5). 

Bovenstaande analyses worden verwerkt in een SWOT-analyse en 

Confrontatiematrix (2.6). Hieruit volgen de belangrijkste opgaven en 

kansen voor het Buijtenland van Rhoon (2.7). 
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2.2 Identiteit van het gebied

Aan de hand van beschikbare documenten over het gebied geven 

onderstaande trefwoorden (zie figuur 2) een beschrijving van de gewenste

identiteit van het Buijtenland van Rhoon zoals opgesteld door de 

coöperatie. We verwijzen hierbij graag naar het Streefbeeld voor het 

Buijtenland van Rhoon waarin dit verder is uitgewerkt. 

Op basis van onze analyses laat het gebied zich op dit moment vooral 

beschrijven door trefwoorden als: streekproducten, kleinschaligheid, 

wandelen, fietsen, rust, ruimte en buiten. Deze aspecten komen nu al 

goed naar voren in het gebied. 

Een aantal aspecten uit het gewenste streefbeeld komt echt op dit 

moment nog niet duidelijk naar voren in het Buijtenland. Figuur 2a laat 

zien welke aspecten naar ons idee (nog) meer aandacht kunnen 

krijgen. De cultuurhistorie, educatie hierbij maar ook het unieke van 

het gebied en het lef en de passie van de ondernemers en mensen 

verdienen een groter podium. Dit zijn juist ook de aspecten die een 

gebied onderscheidend maken. Wandelen en fietsen kan men op veel 

andere plekken immers ook. Recreatie kan deze onderscheidende 

aspecten naar boven halen en benadrukken. Recreatie leent zich er 

uitstekend voor om een gebied in al haar facetten te beleven. Recreatie 

kan het lef en de passie die in het gebied aanwezig is, naar boven halen 

en benadrukken. Hierdoor ontstaat een interessant beleefbaar gebied.

Fig. 2 Gewenste identiteit gebied o.b.v. beschikbare documenten. Fig. 2a Aspecten identiteit waar recreatie op in kan spelen.

13



2.3 Doelgroepen voor het gebied

In deze paragraaf richten we ons op de doelgroepen voor het gebied. Aan de hand van 

de LeefstijlvinderTM 1 analyseren we welke doelgroep bij de identiteit van het 

Buijtenland van Rhoon past. Daarnaast brengen we in beeld welke doelgroepen er 

dominant zijn onder de inwoners uit de directe omgeving van het gebied. Ook de 

doelgroep voor het huidige aanbod wordt bekeken. 

De zeven leefstijlen

In bijlage 4 staat het Leefstijlvindermodel toegelicht. Het model brengt in kaart welk 

type mensen er zijn: doelgroepen die van elkaar verschillen als het gaat om waarden 

en motieven in het leven en die daardoor ook andere wensen en behoeften hebben 

als het gaat om hun vrije tijd en vakantie. Er zijn zeven verschillende doelgroepen. Het 

model laat niet alleen zien welke leefstijlen er zijn, maar via postcode-analyse is ook 

bekend waar in Nederland zij wonen. Zodoende kan ook voor de inwoners uit de regio 

bepaald worden tot welke doelgroep zij behoren.  

1 De Leefstijlvinder is een product van MarketResponse, zie bijlage 4 en www.leefstijlvinder.nl voor meer 
informatie
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Verbindingszoekers
Behulpzame, evenwichtige 
mensen die, bovenal, 
geïnteresseerd zijn in anderen. 
Gastvrijheid, sociale verbonden-
heid en ‘doe maar gewoon’ 
zijn belangrijke waarden. Ze 
vinden het dan ook belangrijk om een goede relatie te 
onderhouden met buren en familie, met harmonie en 
gezelligheid. Er voor elkaar zijn, dat is toch hartstikke 
normaal? Ze zetten zich graag in voor anderen. In de tijd 
die overblijft genieten ze graag van de natuur, op de fiets 
of al wandelend. Maar ook een bezoek aan museum of 
theater vinden ze fijn. De interesse in anderen en de 
wereld vind je ook terug in hun reisgedrag: ze hoeven 
niet op één plek te blijven. Rondtrekken vinden ze leuk.

Identiteit gebied vertaald naar leefstijlen

Het Buijtenland van Rhoon is gezien de huidige en gewenste identiteit met name 

interessant voor Inzicht- en Verbindingzoekers. Dit zijn recreanten die, meer dan de andere 

leefstijlen, genieten van natuur en cultuur. Het zijn relatief wat oudere mensen. De 

Inzichtzoekers verdiepen zich echt in natuur en cultuur; ze willen er graag alles van weten 

en willen meer leren over de achtergronden van streken en gebieden. Het Buijtenland 

streeft hier naar en speelt daar ook nu al op in: wandelen, fietsen, streekproducten kopen, 

de cultuurhistorie ontdekken, educatieve activiteiten ondernemen. De rust en ruimte in het 

gebied spreekt deze recreanten ook aan. De Verbindingszoeker houdt ook van die rust en 

beleeft de natuur graag op een iets laagdrempeliger manier. Ze zijn zeker geïnteresseerd in 

de bezienswaardigheden, maar duiken wat minder in de achtergronden. Het kleinschalige 

van het gebied spreekt hen aan. Ook de Rustzoeker zal het gebied kunnen waarderen: in 

alle rust wandelen en fietsen. 

De randen van het Buijtenland lenen zich, ook nu al, meer voor vertier en gezelligheid. Dit 

uit zich nu al in de golfbaan en de activiteiten bij Abel en Tasman en het Avonturenpark. Dit 

trekt voornamelijk de Harmonie- en Stijlzoekers aan. Deze recreanten (vaker gezinnen met 

kinderen) zoeken gezelligheid, gaan er graag op uit met vrienden of het gezin en willen 

daarbij graag kwalitatief goed vertoeven. Met name de Stijlzoeker hecht waarde aan comfort 

en luxe. En als de activiteit uniek en avontuurlijk genoeg is, zullen de Plezierzoekers er ook 

zeker op af komen (bijv. het Klimbos). De Avontuurzoeker is wat meer buiten beeld, maar 

dat is niet erg. Het innovatieve concept van het gebied zal hen nu nog wel aanspreken. 

Evenals de mogelijkheden om lokale producten te kunnen gebruiken. Maar zodra het 

nieuwe er van af is, is het voor deze recreant minder interessant om te blijven komen. Voor 

nu kunnen ze zorgen voor een goede impuls aan de beeldvorming van het gebied. Op de 

lange termijn is dit gebied minder interessant en hebben zij betere alternatieven.  

Belangrijkste doelgroepen Buijtenland van Rhoon 

Inzichtzoekers
Bedachtzame, serieuze, 
evenwichtige mensen. Ze vinden het niet erg om 
alleen te zijn, want dan kunnen 
ze mooi hun eigen gang gaan. 
Belangrijke waarden zijn 
rationaliteit, daadkracht, privacy,
rust. Maar ook vrijheid om te doen wat ze willen is erg 
belangrijk en ze houden van informatie - ‘meten is weten’! 
Vrije tijd is tijd die je bewust moet besteden. 
Museumbezoek en bezienswaardige gebouwen; daar 
liggen de interesses. Actief de natuur in kan ook: het 
liefst wandelend of fietsend. Overnachten doen ze graag 
op een plek waar het goed geregeld is: in een bekende 
hotelketen of B&B. 
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Leefstijlen van de inwoners

Van de gebieden om het Buijtenland van Rhoon heen is bekeken welke doelgroepen hier 

met name voorkomen (zie bijlage 2 voor gemeenten die mee zijn genomen in deze analyse). 

De grootste groepen die we tegenkomen zijn de Rustzoekers (20% van het totaal) en de 

Plezierzoekers (20%). Die laatsten zijn met name in de stad Rotterdam te vinden. Ook de 

Avontuurzoekers vinden we terug in Rotterdam (17%), al is dat op het totaal geen grote 

groep (11%). Daarnaast zijn er doelgroepen die kenmerkend zijn en relatief vaker 

voorkomen dan gemiddeld in de provincie. Zo zien we dat de Stijlzoekers met name in de 

omliggende kernen terug te vinden zijn, en minder in de stad Rotterdam. In die omliggende 

kernen vinden we ook relatief vaak de doelgroepen Inzicht-, Verbinding- en 

Harmoniezoekers terug.

Overall blijkt dat in de direct omliggende kernen de Stijl-, Inzicht-, Verbindings- en 

Harmoniezoekers relatief veel te vinden zijn, en in Rotterdam de Avontuur- en Plezierzoekers. De 

Rustzoekers zijn zowel in de omliggende kernen als in de stad goed vertegenwoordigd. 

Leefstijlen van het huidige aanbod

In het Buijtenland

Het aanbod binnen het gebied is op dit moment beperkt. Op ‘De Buytenhof ’ na, is het 

aanbod erg kleinschalig (goud-, zilversmid, B&B, manege, Skydive Rotterdam, verkoop aan 

huis). De focus ligt voornamelijk op het produceren en verkopen van streekproducten. Dit is 

interessant voor Inzicht-, Verbindings- en Avontuurzoekers. Het huidige aanbod is voor de 

Stijl-, Plezier- en Harmoniezoekers minder interessant. Rustzoekers bezoeken het gebied 

vooral om te wandelen en/of te fietsen maar niet vanwege de huidige activiteiten. 

Leefstijlverdeling inwoners omliggende 
kernen en Rotterdam
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De randen van het gebied

Aan de randen van het gebied is meer vertier en een grootschaliger aanbod (o.m. Golfcenter Rhoon, Albrandswaard Avonturenpark, 

Abel (horeca, klimbos, pitch and putt, footgolf)). Het aanbod bedient vooral Harmonie- en Stijlzoekers, maar ook, op kleinere schaal, 

Plezier- en Avontuurzoekers. De overige doelgroepen vinden de randen druk en daardoor minder aantrekkelijk. De Grienden en het 

Klein Profijt zijn voor hen echter wel interessante gebieden.  

Huidige plannen

Het aantal concrete toekomstplannen is op dit moment beperkt. Het grootste plan (De Graaf van Portland) richt zich op de Harmonie-

en Stijlzoeker en wellicht ook de Plezierzoeker, met o.a. goede horeca, speelgelegenheid en boomgaard en B&B. De geplande nieuwe 

molen, met aandacht voor educatie en cultuurhistorie, is interessant voor met name de Inzicht-, Verbindings- en ook de Rustzoekers.

Conclusie leefstijlen

De gewenste identiteit van het gebied matcht qua leefstijlen goed met de inwoners uit de omliggende dorpen/kernen (zie volgende 

pagina’s). Het Buijtenland zelf trekt met name de Inzicht-, Verbindings- en Rustzoekers aan. De randen meer de Harmonie- en 

Stijlzoekers. Gebieden van deze omvang en met dit karakter trekken met name recreanten uit de directe omgeving (zie volgende 

paragraaf en toelichting in bijlage 3). Recreanten uit Rotterdam zullen zeker ook wel komen, maar hebben meer alternatieven, 

waardoor zij het Buijtenland minder vaak zullen bezoeken dan mensen uit de omliggende kernen van het gebied. Voor een groep 

Rotterdammers (Avontuur- en Plezierzoekers) is het gebied en het aanbod bovendien te kleinschalig; zij zullen eerder de activiteiten 

aan de randen en evenementen bezoeken. Nieuwe initiatieven die opgezet worden (zoals een brouwerij met producten van eigen 

bodem), zullen hen wel interesseren. 

Het Buijtenland bevat nog nauwelijks recreatief aanbod. Het nieuwe aanbod kan zich nog richten naar de gewenste doelgroep. Omdat

het verzorgingsgebied groot is en alle doelgroepen in ruime mate aanwezig zijn, is het mogelijk om díe doelgroep te kiezen die bij de 

identiteit van het gebied past. In het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in. 
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Randen

Randen Rotterdam

Zowel 
Rotterdam 
als kernen

Fig. 3 Leefstijlen identiteit van het gebied (aanbod van het gebied) Fig. 3a Leefstijlen inwoners rondom het gebied (vraag naar activiteiten in het gebied) 

Aanbod: de identiteit van het gebied Vraag: de inwoners rond het gebied

Belangrijkste doelgroepen: aanbod en vraag

Toelichting: zoals de overzichten laten zien, past de identiteit van het gebied zelf bij de Inzicht- en Verbindingszoekers, en ook bij de Rustzoekers. Die doelgroepen wonen met name in de 
omliggende kernen. De randen van het gebied, met meer vertier, passen beter bij de Stijl- en Harmoniezoekers. Ook hen vinden we met name in de omliggende kernen. Bekend is ook dat 
bezoekers aan natuurgebieden van deze omvang, met name uit de omliggende gebieden komen. 
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2.4 Huidig bezoek aan het gebied

In een eerder onderzoek van Goossen en De Boer (2019) wordt geconcludeerd, op basis 

van een enquête onder inwoners op een afstand van maximaal 10 kilometer, dat jaarlijks 

130.000 unieke bezoekers het Buijtenland van Rhoon aandoen. Deze bezoekers zijn, aldus 

Goossen en De Boer, goed voor circa 1,5 miljoen bezoeken.2

Op deze aantallen heeft ZKA een second opinion gedaan. Dit is gedaan op basis van twee 

methodieken. In bijlage 3 is meer achtergrond te lezen over hoe de bezoekersaantallen zijn 

berekend. In deze paragraaf presenteren we de resultaten hiervan. 

Conclusie op basis van twee methodieken

Op basis van de gehanteerde methodieken (benchmarkmethode en extrapolatie van 

Goossen en de Boer (2019)) kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

• Het Buijtenland van Rhoon zorgt in de huidige vorm voor circa 165.000 tot 180.000 

unieke bezoekers. Het merendeel hiervan (ca. 85%) is afkomstig uit de direct 

aangrenzende gemeenten, omdat het onderscheidende karakter van het gebied nog 

bescheiden is. Toch is de verwachting dat sommige inwoners van gemeenten verder weg 

het gebied bezoeken, bijvoorbeeld als onderdeel van een fietstocht. 

• In totaliteit zijn er in het Buijtenland van Rhoon in de huidige vorm op jaarbasis 1-1,1 mln 

bezoeken. Ook hier geldt dat de inwoners op korte afstand van het gebied vaker een 

bezoek afleggen dan inwoners die verder weg wonen (zie bijlage 2). Gemiddeld zorgt dit 

voor 5,5 tot 6,5 bezoeken per unieke bezoeker. Dit is lager dan in het onderzoek van 

Goossen en De Boer, mede omdat naar het bredere bereik van het gebied is gekeken.

2 In aangrenzende natuur- en recreatiegebieden komen nog eens circa 140.000 unieke bezoekers, aldus Goossen en de Boer
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Van bezit naar gebruik
Alles wordt een service. Liever huren, delen, leasen 

of lenen we spullen dan dat we het bezitten en 
moeten onderhouden. Bezittingen hebben ons, zo 
blijkt uit het verleden, niet gelukkig gemaakt. Delen 

zorgt ook voor toegankelijkheid. Voor het Buijtenland 
zouden activiteiten, (e)-Fietsen, (e-)steps, kano’s en 
andere bootjes gemakkelijk te huren of reserveren 

moeten zijn, gewoon via de app. 

Gezond en biologisch eten
Weten wat er op je bord ligt en waar het vandaan komt is niet meer voldoende. 

Mensen willen steeds vaker weten of het wel op een mens- en diervriendelijk manier 
geproduceerd is. Krijgt de boer een eerlijke prijs en mogen de dieren naar buiten? 
Uiteraard moet het nog altijd lekker en ook gezond zijn. Het moet ook betekenis 

hebben, dus het liefst gaan we zelf op pad met een lokale boer om eten te vinden, 
plukken, bereiden en vervolgens online met de wereld te delen. Hier valt nog veel te 
winnen voor het Buijtenland. Mensen hechten in toenemende mate belang aan de 

mate waarin een organisatie (op coöperatie in dit geval) maatschappelijke- en 
individuele betekenis toevoegt. Het concept van natuurinclusieve landbouw is een 

kans om op deze trend in te spelen. Op pad met de boer, leren over flora en fauna in 
het gebied, land- en natuurwinkels.

2.5 Trends en ontwikkelingen

Betekeniseconomie

Na de belevingseconomie (Pine & Gillmore, 1999, De beleveniseconomie) heeft de betekeniseconomie de laatste jaren haar intrede 

gedaan. In dit nieuwe tijdperk maken we de omslag van een focus op belevenis naar betekenis. Niet alleen maar iets meemaken (zoals 

een proeverij beleven), maar het ook zelf ondergaan en er van leren (bijv. zelf een product verwerken, meedoen in het 

productieproces). De menselijke behoefte aan zingeving en betekenis zal steeds vaker het menselijk gedrag bepalen. De collectieve 

focus verschuift van geld en winst naar het bereiken van maatschappelijke meerwaarde (geluk). Te veronderstellen valt dat dit nog 

meer tot uiting komt bij doelgroepen die van nature al meer op zoek zijn naar zingeving en betekenis, zoals de Inzicht- en 

Verbindingszoekers. 

Deze megatrend heeft veel implicaties, zo ook voor ons vrijetijdsgedrag. Hierna volgt een aantal voorbeelden van trends waar, gezien 

het DNA, de leefstijlen en de draagkracht van het gebied, in het Buijtenland van Rhoon (meer) op ingespeeld kan worden.
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Digitale detox
Naast de trend van steeds meer technologie die 

op maat is toegepast, is er een groeiende 
behoefte om op sommige momenten juist geen 

technologische middelen te hebben. Mensen 
verlangen steeds meer naar momenten van rust 

en stilte. Hier is markt voor en hier zou met 
bijvoorbeeld (burn-out) retraites en 

stiltewandelingen ruimte voor zijn in het 
Buijtenland.

Lokale ervaring
‘Leven als een local’ was een grote trend, maar 
is inmiddels alweer achterhaald. Mensen willen 
nu levensveranderende ervaringen, welke mede 
mogelijk gemaakt moeten worden door lokale 

bewoners. Authentieke verhalen horen we 
maar al te graag. Maar ook leren over het 

verwerken van landbouwproducten, met een 
expert vogels tellen, molenaar voor een dag zijn 
etc. Op pad gaan met als doel zelf te leren en te 
groeien. Het Buijtenland biedt volop ruimte en 

een verhaal (streefbeeld) waarmee op deze 
trend kan worden ingespeeld.

Gepersonaliseerd en (human) technology
Gepersonaliseerde dienstverlening transformeert o.m. de toerisme- en 

recreatiesector. Elke ervaring, beleving en activiteit moet op de persoon zijn 
afgestemd. Het slim inpassen van technologie kan hier bij helpen en is een kans voor 
het Buijtenland van Rhoon. Bijvoorbeeld door het aanbod samen te brengen in een 

app (Naar de alpacaboerderij? Kijk in de app hoe druk het is en reserveer gelijk je 
picknickmand). Aan de hand van persoonlijke data kun je proactief op de voorkeuren 

van de consument inspelen. In de app volg je QR routes, zijn 24/7 chatbots 
beschikbaar voor al je vragen en boek je je verblijf. Het past bij de doelgroep en geeft 

het gemak waar de consument naar op zoek is.

Augmented reality
Aangezien technologie een steeds grotere rol in ons ‘echte’ 
leven inneemt, zien we steeds vaker combinaties terug. In 
‘de echte’ wereld worden virtuele elementen ingepast. Het 

beste voorbeeld is misschien wel Pokémon Go, waarbij 
denkbeeldige figuren via smartphones zichtbaar werden in 
de omgeving van de speler. Zo zou je de bijzondere locaties 

in het Buijtenland met de camera kunnen scannen om te 
zien hoe het er vroeger uit zag.
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2.6 SWOT-analyse, confrontatiematrix en opgaven

De identiteit van en de doelgroepen voor het Buijtenland zijn geanalyseerd in dit 

hoofdstuk. Ook de huidige bezoekersaantallen zijn geraamd. Tot slot zijn ook de 

belangrijkste trends en ontwikkelingen in de sector in kaart gebracht. 

Deze analyses leiden gezamenlijk tot een sterke/zwakte analyse van het Buijtenland 

van Rhoon. Deze is op de volgende pagina weergegeven. 

Vanuit de zogeheten SWOT-analyse is een confrontatiematrix opgesteld. De 

confrontatiematrix confronteert de sterktes en zwaktes met de kansen en de 

bedreigingen. Het geeft zo weer op welke punten het gebied kan groeien (sterkte, 

kans) en wat versterkt kan worden (zwakte, kans). Daarnaast toont het ook wat 

verdedigd moet worden (sterkte, bedreiging) of zelfs tegengegaan moet worden 

(zwakte, bedreiging). 

Na de SWOT-analyse en de confrontatiematrix volgen de conclusies van de huidige 

recreatieve situatie van het Buijtenland van Rhoon en welke kansen en opgaven er 

liggen.  

22



Sterkte

• Verhaal/concept van het Buijtenland (de natuur inclusieve landbouw) is 

aansprekend en past bij de (maatschappelijke) trends 

• Afwisseling van Buijtenland, water, grienden, voorzieningen aan de 

randen is aantrekkelijk en biedt mogelijkheden voor lang(er) verblijf en 

arrangementen

• Coöperatiemodel biedt goede mogelijkheden om grip op gebied te 

houden

• Goede ligging t.o.v. Rotterdam/kernen en goede bereikbaarheid per auto

• Rust en ruimte wordt hier nog echt ervaren 

Zwakte

• Het gebied zelf is niet onderscheidend genoeg voor de gemiddelde 

bezoeker

• Op dit moment nog weinig dag-/verblijfsrecreatief aanbod

• Eenzijdig publiek: vooral geschikt voor fietser, minder nog voor 

voetganger, step, bootjes etc.

• Beperkte kritische massa: het gebied is niet heel groot en er is een 

beperkt aantal locaties geschikt (te maken) voor recreatie 

• De wegenstructuur: soms erg druk en m.n. Essendijk smal

• Inwoners ervaren op sommige punten last van verkeersdrukte  

• OV verbindingen zijn niet nabij 

Bedreiging

• Kwetsbaarheid individuele ondernemers: kunnen ondernemers 

voldoende schaal maken om rendabel te zijn? 

• In verlengde van het voorgaande punt kan hierdoor ook de groei van 

de bezoekersaantallen stagneren    

• Te snelle groei van bezoek in de toekomst met gevolg dat de kwaliteit 

van het gebied verloren gaat

• Stad komt meer ‘het gebied in’ waardoor de ervaring van groen, rust 

en ruimte verdwijnt) 

Kans

• Groot bezoekerspotentieel: deel Rotterdam op relatief korte afstand 

betekent in potentie veel bezoekers 

• Samenwerking tussen ondernemers aan de randen van het gebied en 

ondernemers in het Buijtenland

• Buijtenland kan de randen ‘voeden’ (met bezoekers en met voedsel) 

• Er is ontwikkelruimte aan de randen van het gebied met extra 

opvangcapaciteit voor intensieve vormen van recreatie

• Aanbieden van kleinschalig/bijzonder verblijf

• Inspelen op maatschappelijke trends (waaronder ook de aandacht voor 

meer bewegen en gezonder eten in de steden) 
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Groeien (sterkte, kans)

• Concept en verhaal sterker uitdragen en terug laten komen in 

activiteiten omdat deze inspelen op maatschappelijke trends 

• Bezoekersaantallen kunnen in principe relatief snel groeien (door de 

combinatie van bereikbaarheid en een groot bezoekerspotentieel) 

• Groeien in samenwerking (rustig Buijtenland en de drukkere randen). 

Ondernemers kunnen elkaar versterken en zich verbinden.

• Verblijfsrecreatie als uitvalsbasis: verblijven in de rust en ruimte in het 

Buijtenland en Rotterdam en de overige voorzieningen bezoeken) 

Versterken (zwakte, kans)

• Aanbod vergroten met bijzondere invullingen passende bij het ‘DNA’ 

van het gebied. Geldt zowel voor verblijfs- als dagrecreatief aanbod

• Bezoekers verleiden (pull factoren: interessant aanbod) i.p.v. alleen 

pushfactoren (drukte elders ontvluchten)

• Samen als ondernemers een mooi complementair product 

aanbieden  (rust/ruimte in het gebied zelf en grootschalig aan de 

randen)

• OV-verbindingen versterken vanaf bijv. metrohalte Rhoon en 

tramhalte Carnisselande

Terugtrekken (zwakte, bedreiging)

• Wegen in de toekomst tijdelijk afsluiten (als het te druk wordt)

Verdedigen (sterkte, bedreiging)

• Rust en ruimte in het gebied behouden, ondanks eventuele 

uitbreiding van de stad; hier ligt mogelijk een regierol voor de 

coöperatie

• Gezamenlijk op laten trekken van ondernemers, zowel in het 

Buijtenland als daarbuiten; een samenwerkingsvorm opzetten om zo 

gezamenlijk zaken in het gebied aan te pakken en samen marketing en 

promotie te bedrijven. 

Confrontatiematrix
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2.7 Conclusies 

Samenvattend

De gewenste identiteit van het Buijtenland van Rhoon kan een impuls krijgen door 

gepaste recreatieve invullingen. Invullingen die passen bij de aspecten cultuurhistorie, 

educatie, streekproducten, lef en passie. De doelgroepen die het beste passen bij die 

identiteit, en die ook goed vertegenwoordigd zijn in de kernen rondom het gebied, zijn 

de Inzicht- en Verbindingszoekers. De randen van en om het Buijtenland, met 

intensievere activiteiten, zijn meer geschikt voor de Stijl- en Harmoniezoekers (zie ook 

3.2). Passende recreatieve invulling zal het huidige bezoekersaantal van 165.000 tot 

180.000 unieke bezoekers kunnen verhogen en met name ook het aantal bezoeken 

(nu 1 – 1,1 miljoen). Belangrijk hierbij is om in te spelen op de huidige 

maatschappelijke trends. 

Opgaven 

Om de recreatieve invulling verder vorm te geven en meer bezoekers aan te trekken, is 

het nodig om het huidige concept, zoals verwoord in het streefbeeld, volledig te 

benutten. Het past bij de huidige trends en kan een groot publiek trekken gezien de 

ligging van het gebied. Het is daarbij belangrijk dat er een ruim en onderscheidend 

aanbod is voor de juiste doelgroepen. Ondernemers in en om het gebied moeten 

samenwerken om dit te bewerkstelligen. En ook de infrastructuur moet geschikt 

worden voor de toekomstige situatie van meer aanbod en meer bezoekers. De 

coöperatie kan een belangrijke regierol vervullen. Duidelijke richtlijnen voor het 

ontwikkelen van initiatieven zijn daarbij een must. Het volgende advieshoofdstuk gaat 

hier dieper op in. Het benoemt ook concrete ideeën voor dag- en verblijfsaanbod.
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Advies Buijtenland 
van Rhoon
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk geven we advies op basis van de analyses uit het 

voorgaande hoofdstuk. Achtereenvolgens gaan we in op de gewenste 

doelgroep voor het gebied gezien de identiteit en de aanwezigheid van 

bepaalde doelgroepen in de omgeving (3.2). Deze doelgroepen 

hebben specifieke wensen als het gaat om het invullen van hun vrije 

tijd. 

Om voor het Buijtenland te adviseren welke activiteiten er ontwikkeld 

kunnen worden, geven we allereerst enkele richtlijnen mee voor de 

exploitatie van nieuwe initiatieven (3.3). In paragraaf 3.4 geven we 

vervolgens concrete suggesties voor activiteiten en accommodaties 

aan de hand van het toeristisch samengesteld product. Tot slot geven 

we aan hoeveel extra unieke bezoekers en bezoeken dit kan opleveren.  
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3.2 Advies doelgroep

Doelgroep: primair Inzicht- en Verbinding-, secundair Harmonie- en Stijlzoeker

De doelgroep die middels recreatieve voorzieningen aangetrokken zal worden, moet 

aansluiten bij de gewenste identiteit van het gebied. Het aanbod moet namelijk 

passen bij de identiteit en daarmee dus bij de doelgroep. Voor het Buijtenland zijn de 

belangrijkste doelgroepen de Inzichtzoekers en Verbindingszoekers. Deze wat 

rustigere, doelgroep is zeer geïnteresseerd in de achtergrond van een streek, houdt 

van wandelen en fietsen en wil graag meer weten over een gebied/streek. Een focus 

op deze doelgroep zorgt ervoor dat ook de Rustzoekers zullen aanhaken: zij vinden de 

activiteiten die Inzicht- en Verbindingszoekers doen vaak ook interessant, al doen zij 

dit doorgaans wat minder vaak. 

De grootste groep bezoekers en met name het grootste aantal bezoeken komt vanuit 

de omliggende kernen. Onderzoekt toont dit aan (zie bijlage 3 en tabel 3). In de 

omliggende kernen wonen naast de Inzicht- en Verbindingszoekers ook relatief vaak 

de Harmonie- en Stijlzoekers. Die laatste twee doelgroepen kunnen met name goed 

bediend worden in het noordelijke deel van het Buijtenland en aan de randen om het 

Buijtenland; op die plekken is meer drukte beter te hanteren dan in het zuidelijke deel. 

Het zijn relatief vaak jonge, moderne mensen met kinderen die graag actief bezig zijn 

en een beetje actie wel waarderen. Activiteiten gericht op deze doelgroepen, zullen 

ook de Plezierzoekers aanspreken. Voor de Stijlzoekers is luxe en comfort hierbij 

belangrijk; ze willen ontzorgd worden. Op deze manier worden vrijwel alle 

leefstijlgroepen bediend op diverse plekken in en om het gebied. 
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De Buytenhof
De belangrijkste recreatieve speler in het Buijtenland op dit 
moment is De Buytenhof. Met een landwinkel, plukdagen, 

horeca en aandacht voor zorg past dit bedrijf vooral goed bij de 
Inzicht- en Verbindingszoekers. Die zijn geïnteresseerd in 

streekproducten en hoe die verbouwd worden. Daarnaast zijn 
zij maatschappelijke geëngageerd. Het zorgaspect van de 

Buytenhof zal hen zeer aanspreken. 
Op de plukdagen, een groter evenement, zal de doelgroep van 

de Buytenhof breder zijn: ook de Stijl- en Harmoniezoekers 
zullen langskomen. Zij leren hun gezin graag waar eten vandaan 
komt, hoe dit groeit. De Avontuur- en Plezierzoekers uit de stad 
komen graag hier hun producten halen, omdat zij het belang en 
voordeel zien van het afnemen van lokale producten. Tot slot is 
hier ook een zakelijke markt, door de vergadermogelijkheden 

die er zijn. 

Activiteiten

Elke leefstijl heeft vanuit zijn eigen waarden en motieven bepaalde behoeftes. Zo ook 

als het gaat om vrije tijd. De één is graag actief, de ander doet het liever rustig aan. De 

een zoekt avontuur, de ander graag het bekende en vertrouwde. 

De volgende paragrafen gaan in op relevante activiteiten voor de gekozen 

doelgroepen: Inzicht- en Verbindingszoekers en de Stijl- en Harmoniezoekers. Het zijn 

activiteiten die passen bij de gewenste identiteit van het gebied, bij de beoogde 

doelgroep en die inspelen op de huidige trends en ontwikkelingen. Een bedrijf dat dit 

nu al doet, is De Buytenhof (zie kader). Dit voorbeeld laat meteen zien dat elke 

onderneming meerdere doelgroepen aantrekt, ook op verschillende momenten. 

Tegelijkertijd is er een duidelijke focus te herkennen. 

Voor de nieuw te ontwikkelen activiteiten geven we allereerst enkele richtlijnen mee 

(zie 3.3). Vervolgens gaan we in op verschillende categorieën activiteiten en doen we 

hiervoor concrete suggesties. 
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3.3 Richtlijnen facilitering ondernemerschap  

Om de recreatieve ontwikkeling te stimuleren, moet niet alleen het landschap en de 

recreatieve infrastructuur versterkt worden (nieuwe natuur, routes, bewegwijzering 

etc.), maar moet ook het recreatief ondernemerschap in het gebied bevorderd 

worden. Hiertoe hebben we een aantal richtlijnen opgesteld afgeleid van het ZKA-

krachtenmodel (zie kader). Deze geven coöperatiebestuur en initiatiefnemers houvast 

bij de vraag wat er kan en gewenst is in het gebied en wat juist niet. Deze richtlijnen 

kunnen in een later stadium verder uitgewerkt worden in een concreet 

ontwikkelkader. Daarin staan niet alleen toetsingscriteria voor de beoordeling van 

plannen die zich aandienen, maar het kan ook gebruikt worden om als coöperatie zelf 

actief partijen te benaderen die passen binnen het streefbeeld en de geschetste 

recreatieve concepten.

Verbinding met de markt: het gebied richt zich primair op de regionale stedelijke 

bevolking. Het aantal unieke bezoekers kan doorgroeien naar 200.000-220.000, goed 

voor 1,15 tot 1,25 miljoen bezoeken. Met gerichte, meer intensieve invullingen aan de 

randen van het gebied kan dit aantal groeien naar ongeveer 350.000. 

Richtlijnen:

• Inspelen op kansrijke trends op gebied van gezondheid (gezond eten, meer 

bewegen), behoefte aan rust en ruimte, etc. Zie paragraaf 2.5.

• Primair inzetten op stedelijke bevolking binnen bereik tot 10-15 km omdat 85% 

vanuit deze ‘range’ komt

• In gebied zelf vooral inspelen op Inzicht- en Verbindingszoekers en aan de randen 

ook op Stijl-, Plezier- en Harmoniezoekers. 
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Exploitatie en impact: de plannen/initiatieven in het gebied moeten 

passen binnen de geschetste gebiedsidentiteit met een zorgvuldige 

balans tussen landbouw, natuur en recreatie. 

Richtlijnen:

• Initiatiefnemers stellen een businessplan op waaruit blijkt dat het 

plan haalbaar is, aansluit bij de waarden van het gebied en welke 

impact het plan heeft op de omgeving (aantallen bezoekers/auto’s 

per jaar, inpassing in landschap, respecteren historische 

bebouwing etc.).

• Uit het plan blijkt dat het complementair is t.o.v. reeds bestaande 

functies in en aan de randen van het gebied.

Reality check investeringen: initiatiefnemers die in het gebied aan de 

slag willen moeten renderend kunnen ondernemen. Dit is van belang 

i.v.m. de financiering bij de bank, subsidiënten/fondsen of andere 

geldverschaffers. 

Richtlijnen:

• De omvang van het bedrijf moet voldoende groot zijn (qua 

oppervlak, aantal eenheden en/of type bedrijfsvoering) voor een 

renderende exploitatie;

• Als hieraan niet kan worden voldaan, kan gedacht worden aan een 

combinatie van meerdere exploitaties bijv. een combinatie van 

natuurinclusieve landbouw en recreatie evt. met een passende vorm 

van detailhandel/webshop

• Als 3e alternatief kan gedacht worden aan management sharing

waarbij één ondernemer een 2-tal bedrijven exploiteert in het 

gebied;

Maatschappelijk draagvlak: met invullingen die passen bij de identiteit 

van het gebied en de benoemde doelgroepen, kan het Buijtenland naar 

verwachting rekenen op draagvlak bij de inwoners van de omringende 

gemeenten en bij de ondernemers in het gebied. En hiermee levert de 

invulling ook een belangrijke recreatieve waarde voor de wijdere 

omgeving.

Richtlijnen:

• Aantonen hoe het bedrijf de omgeving betrekt bij het bedrijf (op 

welke behoeften en motieven van de regiobevolking speelt het in).

• Aangeven hoe men mogelijke negatieve aspecten op de omgeving 

(bijv. verkeers- en geluidsoverlast) minimaliseert.
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ORGANISATIE

LOGIESAANBOD
DAGRECREATIE

OMGEVING

De gastbeleving in een recreatief-toeristisch gebied wordt 

gevormd door veel partijen en elementen. Denk hierbij 

aan het landschap, erfgoed, musea, verblijfsaanbieders, 

winkeliers en horecaondernemers. In een vitaal 

recreatief-toeristisch gebied vormen omgeving, 

accommodatie (dagrecreatie en logiesaanbod) en de 

organisatie een organische eenheid. Ze versterken elkaar. 

Samen vormen zij de waarde en de beleving voor de 

recreant en toerist. Samen vormen zij het samengestelde 

toeristische product. 

3.4 Passend recreatief aanbod: 
concrete suggesties

Vanuit het samengestelde product (zie kader) zijn concrete recreatieve ideeën 

opgesteld voor het Buijtenland. Die presenteren we in deze paragraaf. 

In een vitaal recreatief gebied vormen de omgeving, organisatie, logiesaanbod en 

dagrecreatie-organisaties een organische eenheid. Ze versterken elkaar. Samen 

vormen zij de waarde voor de recreant.

We geven dan ook concrete suggesties vanuit deze 4 elementen:

• Dagrecreatie: denk hierbij aan kleinschalig en grootschaliger activiteiten. 

Bijvoorbeeld een bijzondere natuurspeeltuin of kleine zoo met Nederlandse dieren, 

een spaboerderij of een bijzondere horeca met producten uit het Buijtenland. 

• Logiesaanbod: het zal met name gaan om kleinschalig aanbod met een beperkt 

aantal eenheden, bij voorkeur gekoppeld aan een dagrecreatieve activiteit. Denk 

aan B&B’s of enkele bijzondere logieseenheden in een boomgaard of hooiberg.

• Omgeving: hierbij gaat het om het versterken van de fysieke en belevingskwaliteiten 

van het gebied. Het gaat bijv. om natuurontwikkeling, het terugbrengen van 

hoogstamboomgaarden en ontwikkeling van aantrekkelijke routes.

• Organisatie: hierbij gaat het in eerste instantie om het coöperatiebestuur dat vanuit 

de gebiedsidentiteit het concept bewaakt en geschikte partijen selecteert die 

hierbinnen passen. Verder passen hierbinnen het organiseren van passende 

activiteiten en evenementen in gebied. Hierbij kan gedacht worden aan plukdagen, 

wandeltochten of bijv. een jaarlijkse hardloopwedstrijd door het gebied. 

Per categorie is een lijst opgesteld met interessante activiteiten met inachtneming van 

de identiteit, de doelgroep, trends en de richtlijnen zoals benoemd in paragraaf 3.3. 
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De volgende pagina’s geven in beeld en tabel weer welke activiteiten passen in het 

Buijtenland. Daarbij is rekening gehouden met de richtlijnen vanuit het krachten-

model. De activiteiten zijn aanvullend op wat er al is in en om het gebied. Het zijn 

ideeën ter inspiratie die qua sfeer en inhoud laten zien wat er past in het gebied. 

Om een goed samengesteld product te realiseren is het belangrijk dat vanuit alle 

elementen (dagrecreatie (kleinschalig en grootschaliger), verblijfsrecreatie, omgeving 

en organisatie) activiteiten worden ontwikkeld. 

De volgende pagina’s geven per element het volgende weer:

• Sfeerbeeld van activiteiten

• Hoeveel activiteiten in die categorie gewenst/haalbaar zijn

• Per activiteit:

• Omschrijving van de activiteit

• Zonering: waar in het gebied kan deze het beste landen? We hebben vier  

zones vastgesteld (zie kaart en legenda op de volgende pagina). In de 

tabellen verwijzen we hiernaar. 

• Termijn: is realisatie haalbaar op een korte of langere termijn?

• Doelgroepfocus: op welke doelgroep richt deze activiteit zich met name? 

Zowel in termen van leefstijlen, demografie als ook herkomst (trekt het 

recreanten uit de omliggende kernen, Rotterdam, Randstad of verder).

• Opmerkingen: voorbeelden of overige opmerkingen bij de activiteit.

Na de sfeerbeelden en tabellen per categorie, volgt een raming van het extra aantal 

bezoekers en bezoeken die deze activiteiten kunnen opleveren. 
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Recreatieve zonering Buijtenland van Rhoon

Toelichting
Zone 1: (bestaande of toekomstige) recreatiegebieden 
net buiten het Buijtenland van Rhoon. Hier is al reactie 
(gepland) en hier zijn grotere en drukkere activiteiten 
mogelijk. Hier moet voldoende parkeergelegenheid zijn 
en overstap op andere vervoersmiddelen (fiets, step, te 
voet etc.). De nadruk ligt in deze zone op dagrecreatie, 
maar ook wat grootschaliger verblijf (zoals een stayokay) 
is denkbaar bij de Poort. Dit is recreatief gezien het 
meest intensieve gebied.

Zone 2: Hier is met name dagrecreatie mogelijk en 
wellicht kleinschalige verblijfsrecreatie. Grootschaliger 
dagrecreatie kan hier ook plaatsvinden, omdat het in het 
noorden van het Buijtenland ligt. Dit gebied moet goed 
toegankelijk zijn/blijven per auto. 

Zone 3: De rand langs de Essendijk en Koedood. Hier is 
dag- en verblijfsrecreatie mogelijk, maar wel op een wat 
kleinere schaal. Activiteiten zijn per auto bereikbaar, 
maar grote verkeersaantrekkende functies met veel 
parkeerbehoefte zijn hier niet gewenst. 

Zone 4: Dit is het stiltegebied en hier vindt met name 
landbouw plaats. Hier zijn kleinschaliger activiteiten op 
zijn plaats, die weinig verkeersbewegingen veroorzaken. 
Activiteiten verstoren het stiltegebied niet. Primair gaat 
het om activiteiten die als nevenactiviteit plaatsvinden bij 
het boerenbedrijf. Dit is recreatief gezien het meest 
extensieve gebied. 

Hieronder is op kaart weergegeven welke recreatieve zones er in het Buijtenland gedefinieerd kunnen worden. 
Het is een richtlijn voor het toewijzen van activiteiten naar een locatie. Het is ingedeeld van meer intensief naar 
zeer extensief recreatief gebruik. Uiteraard is een juiste indeling sterk afhankelijk van het type en de omvang van 
een activiteit. De tabellen die hierna volgen geven voor elke activiteit een suggestie voor de locatie. 
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Sfeerbeeld dagrecreatie (kleinschalig)
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Dagrecreatie - kleinschalig

In totaal voorzien wij in het Buijtenland van Rhoon 6 – 8 kleinschalige dagactiviteiten. Deze activiteiten zullen vaak in combinatie met 

andere activiteiten (landbouw, verblijfsrecreatie) geëxploiteerd worden om rendabel te kunnen zijn. Hieronder staan concrete suggesties 

die passen bij de identiteit van het gebied, de doelgroep en binnen de randvoorwaarden van exploitatie. 

Dagrecreatie Recreatieve zone Termijn Doelgroepfocus incl. herkomst Opmerkingen

Beleven productieproces: bijv. olie uit 
koolzaad, maken van cider of bier

2 en 3 Lang Inzicht, Verbinding, Rust
Vanuit regio met name ouderen. 
Verder evt. vriendengroepen.

Voorbeeld: Stokerij 
Lubberhuizen 
(stokerijlubberhuizen.nl)

Spaboerderij (zeer kleinschalig) 2 en 3 Lang Stijl, Harmonie
M.n. Randstad, 30-70 jaar

Voorbeeld: spaboerderij.nl

Bezichtiging molens 
(incl. functies als horeca, winkel)

Geheel (gepland in 1 en 4) Lang Inzicht, Verbinding, Rust. M.n. 
ouderen vanuit omliggende kernen

Voorbeeld: 
demolenvanbunschoten.nl

Openstelling zoveel mogelijk boerderijen (incl. 
activiteiten als alpacaboerderij, kipcaravan, 
plukken)

2 en 3 Kort Verschilt per activiteit: Inzicht, 
Verbinding, Harmonie. Ouderen en 
gezinnen. M.n. omliggende kernen.

https://alpacavorstenbosch.
nl/

Schaapskudde/-kooi incl. activiteiten 
(teambuilding, workshops, horeca)

3 en 4 (wellicht start en evt. 
workshops/horeca vanuit 1 
en 2)

Lang Inzicht, Verbinding, Rust
M.n. ouderen, omliggende kernen. 
Indien ook zakelijk/teambuilding: 
Randstad

Voorbeeld:
schaapskooischijndel.nl

Workshops (koken, creatief): langs de 
ondernemers om producten te kopen en 
daarna samen koken. Of agrarisch 
ondernemer in het gebied die samenwerkt 
met kwaliteitsrestaurant in Rotterdam om 
buiten te dineren met streekproducten/-
drankjes.

2 en 3 Kort Harmonie, Verbinding, Stijl. M.n. 
vriendengroepen, vanuit Rotterdam 
en Randstad

Voorbeeld: 
https://www.buiteneten.nl/ar
rangementen/streekproduct
en-route/ en
www.wijnrestaurantophetlan
d.nl

Activiteiten gekoppeld aan 
gezondheid/sporten

1, 2, 3, 4 Lang Divers; ook voor scholen vanuit 
Rotterdam interessant

Provincie / gemeente 
Rotterdam leidende rol

Paardenmaneges met een bijzonder karakter 2 en 3 Kort/lang Stijl, Harmonie www.horsesandcoaching.nl
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Sfeerbeeld dagrecreatie (grootschaliger)
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Dagrecreatie – middelgroot / grootschalig

In totaal voorzien wij in het Buijtenland van Rhoon circa 2 – 4 grotere dagactiviteiten. Het gaat veelal om middelgrote activiteiten, omdat 

dit beter past bij de identiteit. Grootschaliger activiteiten zullen vaker aan en buiten de randen van het gebied gesitueerd zijn, in zone 1 

en 2. Hieronder staan enkele suggesties die passen bij de identiteit van het gebied, de doelgroep en binnen de randvoorwaarden van 

exploitatie. 

Dagrecreatie Recreatieve zone Termijn Doelgroepfocus incl. herkomst Opmerkingen

Natuur- en milieueducatiecentrum in 
combinatie met horeca en kleine attractie

1 Lang Inzicht, Verbinding, Rust. M.n. 
ouderen en gezinnen met 
kinderen uit regio

https://www.dekaardebolzut
phen.nl/

Bijzondere, exclusieve horecavoorziening
(producten van het land, zien/beleven)

2 en 3 Lang Inzicht, Stijl, Verbinding
(Oudere) stellen met hoger 
inkomen, uit regio

Voorbeeld: 
http://www.tuinkamer-
priona.nl/ 
Of https://highteagorssel.nl/

Kleine dierentuin met bijzondere dieren en 
dieren uit het Buijtenland

1, 2 en 3 Lang Verbinding, Harmonie, Inzicht. M.n. 
gezinnen met kinderen, uit regio

Voorbeeld: zoobizar.nl

‘Escaperoom’ buiten (beleven gebied) Vanuit 1 en 2 organiseren. 
Maar activiteit (deels) in 3 en 
4.

Lang Harmonie, Stijl, Plezier
Familie en vriendengroepen, vanuit 
Rotterdam en verder Randstad

Evt. i.c.m. andere activiteit. 
Voorbeeld: 
https://www.hero-
adventures.nl/outdoor-
escape-games/

Educatieve speeltuin / zelf actief meedoen 1 en 2 Lang Harmonie, Plezier, Stijl
Gezinnen met kinderen, uit regio 
en verder Randstad

Voorbeeld: spelerij.nl

Land- en natuurwinkels, evt. incl.
maaltijdboxen

2 en 3 Kort Inzicht, Stijl
Zowel ouderen als ook hippe 
jongeren. Uit de regio. 

Voorbeeld: 
https://www.boerschappen.
nl/ De Buytenhof heeft dit al

Natuurspeeltuin (evt. i.c.m. horeca) 1 en 2 Lang Harmonie, Verbinding, Stijl
M.n. gezinnen met jonge kinderen, 
uit de regio

Voorbeeld: De Graaf van 
Portland, speelnatuur van 
OERRR

38



Sfeerbeeld verblijfsrecreatie
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Verblijfsrecreatie - kleinschalig

In totaal voorzien wij in het Buijtenland van Rhoon circa 3 – 4 aanbieders van kleinschalige verblijfsaccommodaties. Nadrukkelijk willen 

we benoemen dat grootschalig verblijfsaanbod hier niet past en te grote invloed op het landschap heeft. Hieronder staan suggesties die 

passen bij de identiteit van het gebied, de doelgroep en binnen de randvoorwaarden van exploitatie. 

Verblijfsrecreatie Recreatieve zone Termijn Doelgroepfocus incl. herkomst Opmerkingen

Verblijf in combinatie met vergaderen en 
andere activiteiten, workshops, feesten in 
bijzondere entourage 

1 en 2 lang Stijl, Inzicht
Zakelijke/groepsmarkt Rotterdam, 
Zuid Holland

www.bronckhorsthoeve.nl

Bijzondere (wat luxere) verhuureenheden 
(zoals boomhutten, cabiners)

Vanuit 3, evt. indien mogelijk 
ook in 4

Lang Inzicht, Stijl
(Oudere) stellen uit heel Nederland 

Voorbeeld: cabiners in 
Drenthe (cabiner.co) of 
eenheden met wellness
zoals 
https://www.opdeknolle.nl/

Concept a la Stay-okay 1 Lang Plezier, Harmonie, Stijl
Jongere doelgroep, 
vriendengroepen, gezinnen met 
kinderen

Bijzondere, idyllische B&B, passend bij de 
streek

2 en 3 Lang Inzicht, Stijl, Verbinding, Rust
M.n. oudere stellen uit heel 
Nederland 

Voorbeeld: elfstedenstate.nl 
(kamers in stijl van de 
streek)

Kamperen bij de boer (mini-camping). I.c.m. 
meedoen/meekijken op de boerderij en/of
andere activiteiten

2 en 3 Kort Verbinding, Rust. Met name 
ouderen of gezinnen met kleine 
kinderen.

Voorbeeld: 
https://www.deboerinn.nl/
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Sfeerbeeld omgeving
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Omgeving

In deze categorie vallen veelal basisvoorzieningen die goed op orde moeten zijn. Ze gelden voor het gehele gebied. Het zijn geen

concrete activiteiten. 

Omgeving Recreatieve zone Termijn Doelgroepfocus incl. herkomst Opmerkingen

Ontwikkelen van kunst in het landschap 
aansluitend bij het DNA. Dit kunnen beelden, 
installaties, foto’s en/of verhalen zijn

1, 2, 3, 4 Kort/lang Inzicht- en Verbindingszoekers.
M.n. wat ouderen uit de regio. 

https://www.sense-of-
place.eu/

Natuurontwikkeling in het kader van het 
streefbeeld

2, 3, 4 Kort/lang Iedereen, maar meerwaarde voor 
m.n. Inzicht, Verbinding, Rust. En 
m.n. voor inwoners uit de 
omliggende kernen. 

Fiets- en wandelroutes langs de bedrijven en 
bezienswaardigheden in het gebied / op 
thema (link met historie van het gebied of 
met de natuurinclusieve landbouw)
Evt. i.c.m. audiotour / augmented reality

2, 3, 4 met evt. start vanuit 1 
(als overstappunt)

Kort/lang Idem. Voor m.n. Inzichtzoekers 
mogen dit lange wandelingen zijn, 
en evt. onderdeel van lange 
afstandroute (evt. i.c.m. B&B). Voor 
Verbinding en Rust 
ommetjes/rondjes. 

Voorbeeld: 
Ommetje: 
https://www.volkskrant.nl/kij
kverder/ommetjes/routes/
Thema: 
https://www.wandel.nl/wand
elroutes/themaroutes/elfste
denpad-3.htm
Geschiedenis:
https://www.drenthe.nl/rout
es/2026826343/rolder-es
AR: 
https://www.hetgroenewou
d.com/actueel/nieuws/uniek
e-augmented-reality-
wandelroute-brengt-
geschiedenis-vught-tot-
leven/532

Nadenken over mogelijkheden ruiterroutes 2, 3, 4 Kort Harmonie, Stijl Passend binnen natuur-
doelstellingen streefbeeld

Huidige kanoroute verbeteren Vanuit 1 (Poort) Kort Harmonie, Plezier, Stijl
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Sfeerbeeld organisatie
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Organisatie Recreatieve zone Termijn Doelgroepfocus incl. 
herkomst

Opmerkingen

Evenementen

Plukdagen 2 en evt. 3 (op kleinere 
schaal)

Kort Inzicht, Verbinding, 
Harmonie, Stijl
Gezinnen met kinderen, 
opa/oma met 
kleinkinderen uit regio

Uitbreiden van bestaand, zoals bij 
De Buytenhof

Buitenbioscoop: natuurdocumentaires (vanuit) 1 Kort Inzicht, Verbinding
M.n. ouderen uit 
omliggende kernen

Voorbeeld: Cinema Soestdijk: 
https://www.paleissoestdijk.nl/cinem
a-soestdijk-29-aug-t-m-6-sept/

Jaarlijkse polderloop met verschillende ‘runs’ 
voor meerdere categorieën, recreatief en in 
wedstrijdverband

1, 2, 3, 4 kort Plezier, Harmonie, Stijl
Alle leeftijden (incl. 
kidsrun), uit de regio

https://polderchallengestanddaarbu
iten.nl/

Excursies met landschapsbeheerder 4, vanuit 3 Kort Inzicht, Verbinding
Afhankelijk van excursie, 
m.n. ouderen uit regio

Historische landbouwdag 2.0 1 Kort Inzicht, Verbinding, 
Harmonie
M.n. voor gezinnen uit de 
omliggende kernen

Al bestaand, wellicht uitbreiden en 
verplaatsen

Landingsplaats voor Skydive i.c.m. opstijgen 
luchtballonnen

2 Lang Breed, m.n. Harmonie,
Verbinding, Rust, Inzicht, 
Zowel ouderen als 
gezinnen met kinderen uit 
de regio

E.e.a. moet niet in strijd zijn met de 
natuurwaarden in het gebied. 

Organisatie

Ook wat betreft organisatie in het gebied, zijn er basisvoorzieningen die waarde toevoegen aan het verblijf van de gasten. Daarnaast valt 

te denken aan ongeveer 3 – 4 evenementen per jaar (elk seizoen één). Hieronder staan zowel de basisfaciliteiten als mogelijke 

evenementen benoemd. 
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Organisatie Recreatieve zone Termijn Doelgroepfocus incl. 
herkomst

Opmerkingen

Basisvoorzieningen

Informatieborden over bezienswaardigheden 
en achtergronden van het landschap / de 
natuurinclusieve landbouw

1, 2, 3, 4 Kort Inzicht, Verbinding

App waarmee alle activiteiten bekeken en 
geboekt kunnen worden

n.v.t. Kort Harmonie, Stijl
M.n. gezinnen en 
vriendengroepen zullen dit 
gebruiken

Voorbeeld: Berg en Dal Toerisme 
app (zie. dagjebergendal.nl)

Arrangementen i.c.m. fiets-/step-
/kanoverhuur.
Arrangementen op grotere schaal: vanuit 
riviercruises, vanuit aanbieders citytrips 
Rotterdam

Vanuit 1 en 2 organiseren. 
Activiteit ook in 3 en 4. 

Kort Stijl, Inzicht Voorbeeld: fiets huren, producten 
uit gebied kopen, zelf koken (met 
kok). Zoals: 
https://janboerenfluitjesroute.nl/fiet
sen/

Augmented reality: oude landschaps-
elementen tot leven brengen

n.v.t. Kort Iedereen: Inzicht,
Verbinding voor de 
achtergronden, Stijl en 
Harmonie voor de 
(spannende) verhalen en 
effecten. Dus zowel voor 
ouderen als gezinnen.

Voorbeeld van compleet
arrangement en AR: 
https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaar
t/detail/wandelroute-met-
augmented-reality--4e7befe6-c4b3-
46b4-a3c0-95cbc3073401

45



3.5 Raming extra aantal bezoeken en unieke bezoekers

Wanneer het Buijtenland van Rhoon recreatief wordt versterkt, geeft 

dit een impuls aan de bekendheid van het gebied. Meer en nieuwe 

activiteiten en een groeiende bekendheid leiden tot nieuwe bezoeken 

en tot meer unieke bezoekers. De mate waarin hangt echter samen 

met de schaal van de activiteit, het marktbereik en de mate waarin een 

bezoeker het gebied al bezoekt.

Aantal bezoeken stijgt naar 1,15 tot 1,25 miljoen

In onderstaande tabel is het programma van activiteiten voor het 

Buijtenland zelf samengevat. Activiteiten buiten het gebied (bijv. bij de 

Poort) tellen hierin niet mee. De activiteiten zijn beoordeeld op bereik 

en geraamd op totaal aantal (extra) bezoeken. 

Het totaal aantal te verwachten extra bezoeken is lager dan het totaal 

aantal bezoeken, omdat sommige activiteiten ook gedaan worden in 

combinatie met huidige bezoeken aan het gebied. Dit geldt met name 

voor kleinschalige dagrecreatie. Dit aanbod leidt voornamelijk tot korte 

bezoeken en past prima als onderdeel van bijv. een wandeling of 

fietstocht. Zodra een activiteit zelf meer de bezoekreden is, zorgt de 

invulling ook voor meer extra bezoeken.

Op basis hiervan verwachten wij dat het Buijtenland van Rhoon 

ongeveer 115.000 tot 150.000 extra bezoeken zal ontvangen. Dit is 

een stijging van 10-15%, waardoor het totaal aantal bezoeken 1,15 tot 

1,25 miljoen zal zijn. 

CATEGORIE
AANTAL 

INVULLINGEN
MARKTBEREIK

AANTAL 
BEZOEKEN PER 

INVULLING

TOTAAL AANTAL 
BEZOEKEN

OVERLAP MET 
HUIDIGE 

BEZOEKEN

TOTAAL AANTAL 
EXTRA BEZOEKEN

DAGRECREATIE - KLEINSCHALIG 6-8 LOKAAL, HOOGSTENS REGIONAAL 1.000 – 5.000 10.000 – 20.000 GROOT 2.500 – 5.000

DAGRECREATIE - MIDDELGROOT/GROOTSCHALIG 2-4 REGIONAAL – BOVENREGIONAAL 5.000 – 40.000 50.000 – 80.000 GEMIDDELD 25.000 – 40.000

VERBLIJFSRECREATIE – KLEINSCHALIGa 3-4 BOVENREGIONAAL 1.000 – 3.000 5.000 – 6.000 KLEIN 5.000 – 6.000

OMGEVING N.v.t. LOKAAL – REGIONAAL N.v.t. 80.000 – 100.000 KLEINb 80.000 – 100.000

ORGANISATIE 3-4 LOKAAL, HOOGSTENS REGIONAAL 250 – 1.000 2.000 – 3.000 GEMIDDELD 1.250 – 2.500

TOTAAL 14-20 145.000 – 200.000 115.000 – 150.000

a Het aantal bezoeken per invulling en totale aantal bezoeken is hier genoteerd in overnachtingen, niet in unieke bezoekers.
b Het aantal bezoeken dat ontstaat door aanpassingen in de omgeving zijn hierbij volledig als extra bezoeken opgenomen, deels van
bezoekers die op dit moment al eens per jaar een bezoek aan het Buijtenland van Rhoon brengen.

46



Aantal unieke bezoekers loopt op tot 220.000

Vanuit het totaal aantal extra bezoeken is ook een totaal aantal extra 

unieke bezoekers terug te herleiden. Hierbij geldt dat activiteiten met 

een lokaler marktbereik tot minder extra unieke bezoekers leiden dan 

een activiteit met een groter marktbereik; immers mensen van dichtbij 

komen nu vaak al. Ook het type activiteit en het onderscheidend 

vermogen ten opzichte van de huidige recreatie in en om het gebied 

speelt hierin mee.

Op basis van deze aspecten ramen wij het totaal aantal extra unieke 

bezoekers op 30.000 tot 45.000. Dit betekent een toename van circa 

20% ten opzichte van het huidig aantal unieke bezoekers. In totaal 

zullen er dan 200.000 – 220.000 bezoekers naar het Buijtenland 

komen. 

CATEGORIE
TOTAAL AANTAL 
EXTRA BEZOEKEN

MARKTBEREIK
TOTAAL AANTAL 

EXTRA UNIEKE 
BEZOEKERS

DAGRECREATIE - KLEINSCHALIG 2.500 – 5.000 LOKAAL, HOOGSTENS REGIONAAL 250 – 500

DAGRECREATIE - MIDDELGROOT/GROOTSCHALIG 25.000 – 40.000 REGIONAAL – BOVENREGIONAAL 5.000 – 10.000

VERBLIJFSRECREATIE – KLEINSCHALIGa 5.000 – 6.000 BOVENREGIONAAL 3.000 – 4.000

OMGEVING 80.000 – 100.000 LOKAAL – REGIONAAL 20.000 – 30.000

ORGANISATIE 1.250 – 2.500 LOKAAL, HOOGSTENS REGIONAAL 250 – 500

TOTAAL 115.000 – 150.000 30.000 – 45.000

Spreiding van de bezoekers

Op basis van het Continu VrijeTijds Onderzoek is de spreiding van 

bezoekers door het jaar heen bekeken. Voor wandelaars en fietsers 

geldt dat zij eigenlijk heel gelijk gespreid door het jaar hun activiteit 

uitoefenen. In de lente en zomer wordt er iets meer gefietst en 

gewandeld (resp. 27% en 26% van alle tochten). In de herfst wordt zo’n 

25% van alle tochten gehouden en in de winter 22%. Het meeste 

bezoek aan een buitengebied valt dus in de lente en zomer, al zijn de 

verschillen relatief klein. 

Kijken we naar de diverse andere activiteiten dan geldt dat deze naar 

verwachting vaker in de lente en zomer plaatsvinden, en dat dan de 

verschillen groter zijn. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van het type 

activiteit.  
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Bezoekers aan het Buijtenland van Rhoon in breder 

perspectief (incl. omliggende gebieden)

Rondom het Buijtenland van Rhoon zijn interessante 

natuurgebieden voor recreatie te vinden, zoals de 

Rhoonse en Carnisse Grienden, de Johannapolder, en 

Klein Profijt. Daarnaast is er (nu en in de toekomst) 

recreatief aanbod te vinden zoals het 

bezoekerscentrum bij de Poort, Golfcenter Rhoon en 

Abel. Goossen en De Boer geven in hun onderzoek aan 

dat nu al circa 140.000 unieke bezoekers de gebieden 

rondom het Buijtenland bezoeken. Een (groot) deel van 

hen gaat in de toekomst ook over tot een bezoek aan 

het Buijtenland. Daarom gaan we ervan uit dat het 

aantal unieke bezoekers aan het Buijtenland incl. 

omliggende gebieden circa 335.000 is. Nemen we 

eiland IJsselmonde als uitgangspunt met alle gebieden 

die daar liggen en die verbonden zijn of worden aan 

het Buijtenland van Rhoon, dan verwachten we, zonder 

uitgebreid onderzoek te hebben gedaan, in alle 

buitengebieden gezamenlijk 500.000 tot 600.000 

unieke bezoekers.
Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bestand:IJsselmonde_osm.png
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3.6 Slotwoord

Deze rapportage is opgesteld door adviesbureau ZKA. De inhoud van deze visie komt 

echter mede voort uit schouws, gesprekken met u als opdrachtgever, interviews met 

ondernemers in en om het gebied en met het bestuur van de coöperatie en een 

gezamenlijke sessie met diverse partijen (gebiedsbeheerder, ondernemers, gemeente, 

provincie, VVPA en de coöperatie). Wij willen iedereen hartelijk danken voor de 

geleverde input. 

Wij hebben alle informatie, gedachten, plannen en ideeën zo goed mogelijk 

beoordeeld, gewogen en gebundeld tot een recreatievisie die past bij het Buijtenland 

van Rhoon en die het gebied een impuls geeft zowel qua levendigheid als economisch 

gezien. Door helder een aantal richtlijnen mee te geven en suggesties voor activiteiten 

en accommodaties te geven, hopen we diverse partijen te inspireren deze visie niet 

alleen tot uitvoering te (laten) brengen, maar ook ruimte te laten voor nieuwe, binnen 

deze visie passende initiatieven. 

Omdat een (groot) deel van de voorgestelde projecten een langere adem vraagt ligt 

verslapping of een afnemend enthousiasme bij de verschillende stakeholders op de 

loer. Daarom geven we tot slot nog een aantal suggesties om de energie, inzet en het 

enthousiasme hoog te houden.
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• Werk de richtlijnen uit tot een ontwikkelkader met heldere criteria voor de 

beoordeling van binnenkomende plannen/initiatieven en als uitgangspunt voor het 

zelf actief benaderen van partijen die je graag in je gebied zou willen hebben.

• Stel een long- (en later shortlist) op van recreatieve projecten die het beste passen 

binnen het streefbeeld en aansluiten bij de suggesties in de uitvoeringsagenda. 

Maar kijk ook naar welke projecten het meeste draagvlak opleveren bij de 

stakeholders in de meest brede zin. Leer hierbij van vergelijkbare projecten elders 

in Nederland en let daarbij niet alleen op de realisering maar ook op de 

duurzaamheid van de latere exploitatie.

• Pluk laaghangend fruit. Het uitvoeren van relatief gemakkelijkere acties – het 

bekende laaghangend fruit – kan enthousiasmeren en verdere ontwikkelingen 

stimuleren. Denk hierbij aan het organiseren van activiteiten en evenementen in 

het gebied bij voorkeur met een zekere regelmaat (bijv. aansluitend bij de 4 

seizoenen) Ook (verbeterde) fiets- en wandelroutes en pop-up gelegenheden zijn 

relatief gemakkelijk te realiseren en ‘doen’ veel voor de beleving.

• Evalueer en kijk vooruit. Houd een jaarlijkse evaluatie met betrokkenen: hoe staat 

het er voor? Gaan we de goede kant op? En kijk ook vooruit: waar gaan we dit jaar 

aan werken en waar moeten we wellicht wat bijsturen.

• Vier succes! Vier wat mooi is, gelukt is en het Buijtenland van Rhoon dichter bij het 

realiseren van haar ambities brengt, ook al zal het, in het lange traject van 

uitvoering, ook wel eens tegen zitten.
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Bijlage 1: Geïnterviewden en deelnemers sessie

Interviews

• Remco Abel, van Abel en Tasman

• Bestuur coöperatie: Gerard Doornbos, Michiel Houtzagers, 

Wiard Visser, Adjan Vos

• Charlotte Witte, Nederlands cultuurlandschap, mede 

opsteller van het Streefbeeld

• Cees Kool, Staatsbosbeheer (Krimpenerhout)

• Lisa Wassenaar, Staatsbosbeheer (gebieden rondom 

Midden-Delfland)

• Golfbaan Rhoon (meerdere personen gebeld, niemand wist 

er voldoende van)

Sessie met stakeholders

• Wiard Visser, ondernemer De Buytenhof

• Leo Lems, ondernemer De Graaf van Portland

• Arjan, gebiedsbeheerder Buijtenland van Rhoon

• Roald Fekken, BAR organisatie

• Willy Cornelissen, programmamanager vanuit de Provincie

• Bart Witteman, Beleidsmedewerker vanuit de Provincie,

• Leo Heezen, Vereniging de Carnisse Grienden

• Wil Vlasblom, VVPA (vereniging Vrienden van de Polders 

Albrandswaard)

• Leendert Wesdorp, VVPA

• Annette van Vliet, communicatie adviseur coöperatie

• Anja Jongejan, Directeur/programmamanager 

gebiedscoöperatie 

• Margriet Jansen, projectleider 
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Legenda
aandeel inwoners met 
bezoek aan Buijtenland 
van Rhoon

>20%

10 – 20%

5 – 10%

1 – 5%

Figuur 3. Gemeenten die deel uitmaken van de analyses m.b.t. leefstijlen en bezoekramingen

Bijlage 2. Gemeenten in de analyses
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AANDEEL ONDERNOMEN 
TOCHTEN (CUMULATIEF)

ZEER STERK 
STEDELIJKE
GEBIEDEN

STERK STEDELIJKE 
GEBIEDEN

1% 1 1

5% 2 3

10% 4 4

25% 5 5

50% 7 7

75% 15 14

90% 46 34

Tabel 1. Reisbereidheid buitenrecreatie

Bron: NBTC-NIPO Research, CVTO 2018. De gereisde afstanden zijn getoond in 
kilometers. De gerapporteerde afstanden in de database zijn gecontroleerd en 
daar waar nodig gecorrigeerd aan de hand van afstandsberekeningen in GIS.

Figuur 4. Ondernomen tochten, per stedelijkheidsniveau

0 10 20 30 40 50

Gemiddelde

Weinig of niet stedelijk

Matig stedelijk

Sterk stedelijk

Zeer sterk stedelijk

Welke ramingen zijn al uitgevoerd en wat is hierop aan te vullen?

• Goossen en De Boer (2019) concludeerden op basis van een enquête onder 

inwoners op een afstand van maximaal 10 kilometer dat jaarlijks 130.000 unieke 

bezoekers het Buijtenland van Rhoon aandoen. Deze bezoekers zijn aldus Goossen 

en De Boer goed voor circa 1,5 miljoen bezoeken. In aangrenzende natuur- en 

recreatiegebieden komen nog eens circa 140.000 unieke bezoekers; 

• In de optiek van ZKA levert het onderzoek van Goossen en De Boer (2019) zeer 

waardevolle inzichten op. De ruimtelijke afbakening van een straal van 10 kilometer 

betekent echter ook dat het aantal unieke bezoekers (en bezoeken) (licht) 

onderschat wordt. Goossen en De Boer (2012) halen terecht aan dat het merendeel 

van de bezoeken binnen de afstand van 10 kilometer plaats vindt, maar dat geldt 

niet voor alle bezoeken. Uit het Continu Vrijetijdsonderzoek 2018 blijkt namelijk 

tijdens de helft van de recreatieve bezoeken met als doel wandelen, fietsen, 

wandelsport en/of wielrennen/mountainbiken meer dan 7 kilometer wordt afgelegd;

• Deels heeft dit te maken met het aantal activiteiten dat op jaarbasis ondernomen 

wordt. Het aantal activiteiten in buitengebieden zoals bos- en heidegebieden, 

polders, agrarische gebieden en waterrijke gebieden is circa 32 tot 40 per jaar, 

mede afhankelijk van het stedelijkheidsniveau van de leefomgeving. Recreanten 

gaan gedurende een jaar op zoek naar enige diversiteit in de gebieden om te 

bezoeken, en dus komt het Buijtenland van Rhoon (al dan niet bewust) ook in beeld 

bij inwoners van gemeenten die net iets meer dan 10 kilometer moeten reizen.

Bijlage 3. Bezoek aan het gebied
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Hoe komt ZKA tot een raming van het huidige aantal unieke bezoekers en bezoeken?

ZKA raamt het totale aantal bezoeken aan het Buijtenland van Rhoon daarom aan de hand 

van twee methodieken:

1. Een raming op basis van een benchmark van het aantal unieke bezoekers en bezoeken 

van recreatiegebieden rondom Rotterdam, op basis van bestaande informatie. Op basis 

van de kwaliteiten en kenmerken van de gebieden maken wij een raming voor het 

Buijtenland van Rhoon;

2. Een raming op basis van participatie- en frequentiecijfers en het aantal inwoners in 

gemeenten tot op ca. 20 kilometer van het Buijtenland van Rhoon. Hiervoor wordt de 

aantrekkelijkheid van het Buijtenland van Rhoon vergeleken met andere natuur- en 

recreatiegebieden, en wordt per gemeente een marktaandeel beredeneerd op basis 

van ligging, afstand, aansluiting op routes, concurrentie.

De twee methodieken samen geven een beeld van het huidige bezoek (unieke bezoekers 

én bezoeken) aan het Buijtenland van Rhoon.
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Methodiek 1: raming op basis van een benchmark

In het kader van de eerste methodiek gelden gegevens uit het 

onderzoek naar bezoeken aan natuur- en recreatiegebieden in de 

Provincie Zuid-Holland als basis3. Deze gegevens zijn verrijkt met 

interviews (met Staatsbosbeheer) en deskresearch naar het bezoek 

aan de natuur- en recreatiegebieden ten westen, ten noorden en ten 

oosten van Rotterdam. 

Uit de benchmark (zie tabel op de volgende pagina) blijkt het volgende:

• Het aantal unieke bezoekers is het hoogst in de groengebieden 

tussen Rotterdam en Delft. In deze gebieden komen bezoekers uit 

meerdere grote steden, zoals Rotterdam, Delft, Schiedam en 

Vlaardingen. Het gebied is echter ook groot (ca. 1.100 hectare), 

waardoor het aantal unieke bezoekers per hectare niet zo hoog is;

• Het hoogste aantal unieke bezoekers per hectare wordt gehaald in 

de Broekpolder en de Groenzoom. Dit zijn vrij kleine gebieden, die 

dicht ten opzichte van stedelijke gebieden liggen. De Broekpolder 

heeft daarbij vrij uitgebreide recreatieve voorzieningen, waarmee 

wordt ingespeeld op diverse doelgroepen;

• Het aantal bezoeken per unieke bezoeker is bij alle gebieden tussen 

4,5 en 7,5 en daarmee lager dan in het onderzoek van Goossen en 

De Boer (2019).

Wat betekent dit voor het Buijtenland van Rhoon?

• Het aantal hectaren dat het Buijtenland van Rhoon beslaat is vrij 

gemiddeld, maar de huidige recreatiemogelijkheden zijn vrij 

extensief en recreatief weinig onderscheidend ten opzichte van 

andere gebieden (zoals Balij/Bieslandse Bos en de recreatie-

gebieden aan de zuidkant van de Krimpenerwaard);

• De ligging tussen kernen als Rhoon en Barendrecht (en iets verder 

Rotterdam-Zuid) maakt dat er wel relatief veel mensen op korte 

afstand van het gebied wonen. Ondanks het huidige weinig 

onderscheidende profiel ramen we het aantal unieke bezoekers per 

hectare hoger dan met het recreatieprofiel te verwachten valt;

• Die ligging ten opzichte van de kernen Barendrecht en Rhoon maakt 

ook dat het aantal bezoeken per unieke bezoeker in vergelijking met 

de andere gebieden naar verwachting relatief hoog uitvalt.

Voor het Buijtenland van Rhoon gaan wij daarom uit van 275 unieke 

bezoekers per hectare per jaar (ofwel 165.000 unieke bezoekers), en 

gemiddeld 6,5 bezoeken per hectare (ofwel ruim 1.070.000 bezoeken). 

3 Provincie Zuid-Holland (2017). Bezoek natuur- en recreatiegebieden Zuid-Holland 2017. Uitgevoerd 
door NBTC-NIPO Research
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NATUUR- EN RECREATIEGEBIED
UNIEKE 

BEZOEKERS
BEZOEKEN

INDICATIE 
AANTAL 

HECTAREN

AANTAL 
INWONERS 
BINNEN 10 
KILOMETER

AANTAL 
UNIEKE 

BEZOEKERS PER 
HECTARE

AANTAL 
BEZOEKEN PER 

HECTARE

AANTAL 
BEZOEKEN PER 

BEZOEKER

BALIJ/BIESLANDSE BOS 245.000 1.658.895 595 1.030.390 412 2788 6,8

BROEKPOLDER 254.000 1.639.824 167 668.895 1521 9819 6,5

EENDRAGTSPOLDER 105.000 562.275 1.057 722.265 99 532 5,4

DE GROENZOOM 84.000 365.400 113 848.735 743 3234 4,4

GROENGEBIEDEN IN DE 
KRIMPENERWAARD

211.000 1.209.030 1.867 352.155 113 648 5,7

GROENGEBIEDEN NOORDRAND 
ROTTERDAM

263.000 1.944.885 172 873.990 1529 11307 7,4

GROENGEBIEDEN TUSSEN ROTTERDAM 
EN DELFT

481.000 2.751.320 1.101 962.020 437 2499 5,7

RECREATIEGEBIEDEN ZUIDKANT 
KRIMPENERWAARD

106.000 565.086 394 593.190 269 1434 5,3

BUIJTENLAND VAN RHOON 165.000 1.072.500 600 809.595 275 1788 6,5

Tabel 2. Benchmark natuur- en recreatiegebied Rotterdam en omgeving

Opm.: Alle gegevens in bovenstaande tabel zijn afkomstig uit het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, in samenwerking met enkele 
natuurbeheerorganisaties als Zuid-Hollands Landschap, Dunea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het aantal inwoners binnen een straal van tien kilometer is vastgesteld met 
behulp van GIS.
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Methodiek 2: raming op basis van participatie en frequentie

De tweede methodiek is deels gebaseerd op het bestaande onderzoek 

van Goossen en De Boer (2019), en is uitgebreid op basis van 

participatie- en frequentiecijfers en een concurrentieanalyse. Hierbij 

geldt het volgende:

• Gebruik gegevens Goossen en De Boer (2019). Voor de gemeenten 

Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam zijn de participatiecijfers 

uit het onderzoek van Goossen en De Boer (2019) aangehouden. 

Samen zijn deze gemeenten goed voor circa 130.000 unieke 

bezoekers in het Buijtenland van Rhoon zelf;

• Extrapolatie overige gemeenten op basis van CVTO. Het bezoek aan 

het Buijtenland van Rhoon uit andere gemeenten op maximaal 20 

kilometer is geraamd aan de hand van gegevens uit het Continu 

Vrijetijdsonderzoek 20184. Gemeenten zijn op basis van afstand tot 

het Buijtenland van Rhoon ingedeeld in categorieën (<7,5 kilometer, 

7,5-15 kilometer, 15 kilometer en verder), waarna per gemeente 

andere natuur- en recreatiegebieden op vergelijkbare afstand in 

kaart zijn gebracht5. Vervolgens is op basis van het recreatieprofiel 

van deze gebieden en het totale aantal ondernomen bezoeken per 

jaar geraamd hoeveel unieke bezoekers op dit moment een bezoek 

aan het Buijtenland van Rhoon afleggen. Daarnaast is geraamd tot 

hoeveel bezoeken dit leidt. 

Wat betekent dit voor het Buijtenland van Rhoon?

• Aantal unieke bezoekers. Het aantal unieke bezoekers is geraamd 

op circa 180.000 (zie ook tabel op de volgende pagina). Het 

overgrote merendeel hiervan komt zoals gesteld uit de direct 

aangrenzende gemeenten, zoals Albrandswaard, Barendrecht, 

Rotterdam, Nissewaard en Hoeksche Waard. Omdat het 

recreatieprofiel van het gebied op dit moment weinig onder-

scheidend is, is het aantal unieke bezoekers onder gemeenten iets 

verder weg aanmerkelijk lager. Toch zullen mensen het gebied nog 

bezoeken, bijvoorbeeld als onderdeel van een fietstocht. Afhankelijk 

van de ligging en de overige gebieden waaruit de inwoners van die 

gemeenten kunnen kiezen is het aandeel dat het Buijtenland van 

Rhoon bezoekt geraamd op 1 tot 6%;

• Aantal bezoeken. Het is aannemelijk dat mensen die dichterbij een 

gebied wonen vaker in het gebied recreëren. Inwoners van Rhoon 

en Barendrecht recreëren dus vaker in het gebied dan bijvoorbeeld 

inwoners van Poortugaal. Mede op basis van de 

concurrentieanalyse van gebieden die op hetzelfde afstandsniveau 

gelegen zijn is per gemeente een marktaandeel voor het Buijtenland 

van Rhoon geraamd. Gemiddeld leidt dit tot 5,5 bezoeken per 

unieke bezoeker, waardoor het geraamde aantal bezoeken aan het 

huidige Buijtenland van Rhoon circa 1 miljoen bedraagt.

4 Bron: NBTC-NIPO Research (2019). Continu Vrijetijdsonderzoek 2018

5 Gebieden als de Johannapolder, Rhoonse en Carnisse Grienden, Bos Valckesteyn, het buitengebied tussen Heerjansdam en Zwijndrecht, de Hoeksche Waard, Sandelingen Ambacht, Natuureiland 
Sophiapolder, Nationaal Park de Biesbosch en Kinderdijk zijn hiervoor in overweging genomen. Ook de benchmarkgebieden uit de eerste methodiek zijn onderdeel van de analyse.
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GEMEENTEN
AANTAL 

INWONERS
AANDEEL INWONERS 

MET BEZOEK
AANTAL UNIEKE 

BEZOEKERS
AANTAL BEZOEKEN PER 

UNIEKE BEZOEKER
AANTAL BEZOEKEN

ALBRANDSWAARD, BARENDRECHT 74.300 40-45% 30.700 8 TOT 10 282.700

HOEKSCHE WAARD, NISSEWAARD, 
ROTTERDAM

824.100 10-20% 123.600 3,5 TOT 7,5 664.300

ALBLASSERDAM, CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL, DORDRECHT, 
HELLEVOETSLUIS, HENDRIK-IDO-
AMBACHT, KRIMPEN AAN DEN 
IJSSEL, MAASSLUIS, PAPENDRECHT, 
RIDDERKERK, SCHIEDAM, 
VLAARDINGEN, ZWIJNDRECHT

580.100 1-6% 27.300 1 TOT 2,5 51.300

TOTAAL 1.478.500 12% 181.600 5,5 998.300

Tabel 3. Raming unieke bezoekers en bezoeken op basis van extrapolatie en concurrentieanalyse
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Conclusie op basis van twee methodieken

Op basis van de methodieken kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

• Het Buijtenland van Rhoon zorgt in de huidige vorm voor circa 165.000 tot 180.000 unieke 

bezoekers. Het merendeel hiervan (ca. 85%) is afkomstig uit de direct aangrenzende gemeenten, 

omdat het onderscheidende karakter van het gebied nog bescheiden is. Wel is de verwachting 

dat sommige inwoners van gemeenten verder weg het gebied bezoeken, bijvoorbeeld als 

onderdeel van een langere fietstocht;

• In totaliteit zijn er in het Buijtenland van Rhoon in de huidige vorm op jaarbasis circa 1-1,1 

miljoen bezoeken. Ook hier geldt dat de inwoners op korte afstand van het gebied vaker een 

bezoek afleggen dan inwoners die verder weg wonen. Gemiddeld zorgt dit voor 5,5 tot 6,5 

bezoeken per unieke bezoeker. Dit aantal is lager dan in het onderzoek van Goossen en De Boer 

(2019).

60



Bijlage 4: Achtergrond Leefstijlvinder

De zeven doelgroepen zijn tot stand gekomen op basis van uitgebreid 

onderzoek van MarketResponse, in opdracht van acht provincies. 

Allereerst zijn gesprekken gevoerd met recreanten, om te horen wat zij 

doen in hun vakantie en vrije tijd, en hoe zij daarin verschillen. De 

deelnemers aan deze gesprekken leken op elkaar in de zin, dat zij allen 

dezelfde BSR™-leefstijl* hadden.

Na deze groepsgesprekken is de vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst is 

opgebouwd uit een aantal onderdelen: vragen over algemene 

vrijetijdsbeleving, dagrecreatie, verblijfsrecreatie, inspiratie en boeken, 

mediagedrag, BSR™ module* en achtergrondvragen, zoals leeftijd, 

inkomen en gezinssituatie. Ook zijn hierin de statements vanuit de 

groepsdiscussies opgenomen. De vragenlijst is uitgezet onder het 

panel SAMSAM van MarketResponse en een extern 

consumentenpanel in de periode van 8 februari tot en met 26 februari 

2018. Uiteindelijk hebben 2367 respondenten de volledige vragenlijst 

ingevuld. Deze respondenten zijn een representatieve afspiegeling van 

Nederland.

Uit de analyse is gebleken dat de statements die meegenomen zijn in 

de vragenlijst een hoge voorspellende waarde hebben voor de manier 

waarop iemand recreëert. 

Dit gaf voldoende informatie om door middel van analyses op zoek te 

gaan naar een aantal leefstijlen, die onderscheidend zijn qua gedrag, 

waarden en behoeften met betrekking tot vakantie en vrije tijd. Uit de 

analyses zijn zeven leefstijlen naar voren gekomen: Avontuur-, Plezier-, 

Harmonie-, Verbindings-, Rust-, Inzicht en Stijlzoekers.

*BSR™ is het wetenschappelijke model van MarketResponse en staat voor 

Brand Strategy Research. Dit model ontrafelt de drijfveren van mensen en 

wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke boodschap, 

welke tone of voice en via welk kanaal. In de basis kent Nederland vier 

leefstijlen met ieder hun eigen manier van in het leven staan: creatief, 

harmonieus, controlerend en veilig. Om erachter te komen tot welke leefstijl 

iemand behoort, is er een BSR vragenlijst module ontwikkeld. Deze bestaat 

uit een aantal vragen, welke zijn meegenomen in de vragenlijst voor dit 

onderzoek naar de doelgroepen binnen het domein Vakantie en Vrije Tijd.
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Plezierzoeker (19% van de Nederlanders)

Houden van feesten en de hort op gaan met vrienden. Een dag 
niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Harmoniezoeker (12% van de 

Nederlanders) 

Vrije tijd is tijd voor het gezin, de familie 
of vrienden. Zijn pas echt blij, als 
iedereen in het gezelschap tevreden is.

Rustzoeker (17% van de Nederlanders)

Houden recreatie graag letterlijk en figuurlijk dicht 
bij huis. Ze zijn het liefst in de eigen, vertrouwde 
omgeving.

Verbindingszoeker 
(12% van de 
Nederlanders)

Zetten zich graag in 
voor anderen. 
Daarnaast genieten 
ze van natuur en 
knusse sfeer.

Inzichtzoeker (11% van de Nederlanders)

Willen dingen leren en ervaren, in de natuur 
en met culturele activiteiten.

Stijlzoeker (17% van de Nederlanders)

Stijlzoekers gaan ervoor: in hun vrije tijd worden ze 
graag geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging op.

Avontuurzoeker (11% van de Nederlanders)

Deze avontuurlijke en creatieve recreanten zijn voor 
veel in, zolang het een nieuwe ervaring is of bijdraagt 

aan hun zelfontwikkeling.

De zeven leefstijlen in Nederland

Deze pagina geeft een korte toelichting op de zeven verschillende leefstijlen 

volgens het Leefstijlvinder model en de verdeling van de Nederlandse bevolking 

over de leefstijlen. De volgende pagina’s geven een uitgebreidere toelichting. 
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Plezierzoekers

Spontane, gezellige, impulsieve en 

eigenwijze mensen. Waarden die ze 

belangrijk vinden zijn uitdaging, uniek 

zijn en succes in het leven. Ze 

hebben het liefst veel mensen om 

zich heen, en trekken er dan ook 

graag op uit met familie, vrienden en 

kennissen. Plezier hebben in het 

leven staat op nummer één - een dag 

niet gelachen, is een dag niet geleefd!

Harmoniezoekers

Hartelijke, gezellige mensen, met veel 

interesse in anderen. In het leven 

hechten ze veel belang aan 

geborgenheid, gastvrijheid en 

vriendschap. Ze nemen de tijd voor 

het gezin, trekken er graag op uit met 

(of naar) familie, vrienden en 

kennissen. Het hoeft voor hen 

allemaal niet zo vreemd - doe maar 

normaal, dan doe je al gek genoeg.

Verbindingszoekers

Behulpzame, evenwichtige mensen 

die, bovenal, geïnteresseerd zijn in 

anderen. Gastvrijheid, sociale 

verbondenheid en ‘doe maar gewoon’ 

belangrijke waarden. Ze vinden het 

dan ook belangrijk om een goede 

relatie te onderhouden met buren en 

familie, met harmonie en 

gezelligheid. Er voor elkaar zijn, dat is 

toch hartstikke normaal?

Rustzoekers

Kalme, behulpzame, zachtaardige, 

gewone mensen. Ze houden van rust 

en regelmaat, en voelen zich het 

meest op hun gemak in hun eigen, 

vertrouwde omgeving. Ze vinden het 

fijn als ze lekker hun eigen gang 

kunnen gaan, en vinden het dan ook 

niet erg om alleen te zijn. Doe maar 

gewoon, dan doe je al gek genoeg.

De zeven leefstijlen
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De zeven leefstijlen

Inzichtzoekers

Bedachtzame, serieuze, evenwichtige, 

zakelijke mensen. Ze vinden het niet 

erg om alleen te zijn, want dan 

kunnen ze mooi hun eigen gang 

gaan. Belangrijke waarden zijn 

rationaliteit, daadkracht, privacy/rust. 

Maar ook vrijheid om te doen wat ze 

willen is erg belangrijk en ze houden 

van informatie - ‘meten is weten’!

Stijlzoekers

Zelfverzekerde, doelgericht, 

ondernemende mensen met een 

sterk karakter. Zijn graag onder 

gelijkgestemden, die waarden als 

ambitie, uitdaging en daadkracht met 

hen delen. Zowel in hun werk, als in 

hun vrije tijd worden ze graag 

geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging 

op. Verveling is niet aan hen besteed. 

Liever besteden ze hun tijd aan 

sporten en feesten. Gáán!

Avontuurzoekers

Creatief, avontuurlijk, eigenwijs en 

geïnteresseerd in anderen. Intelligent 

en ondernemend en ze vinden het 

lekker om hun eigen gang te gaan. 

Als ze met anderen optrekken, dan 

zijn dat het liefst creatieve en 

vernieuwende denkers, of mensen 

die weten wat ze willen. Ze hechten 

veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en 

genieten van het leven.
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1. Inleiding
het landschap ontleed in landschap-
pelijke eenheden. Per eenheid wordt 
de huidige en gewenste beeldkwaliteit 
omschreven, uiteindelijk toegespitst op 
criteria waaraan plannen en ontwik-
kelingen getoetst kunnen worden. In 
hoofdstuk 5 wordt de architectonische 
beeldkwaliteit behandeld. Via een ana-
lyse van de huidige bebouwingskarak-
teristieken worden beeldkwaliteiteisen 
geformuleerd voor woningbouw en 
nieuwbouw  ten behoeve van bedrijfs-
matige (recreatieve) doeleinden. Ten-
slotte wordt in hoofdstuk 6 een voorstel 
gedaan voor de handhaving van het 
beeldkwaliteitplan.

1.1 Aanleiding 

Voor het Buijtenland van Rhoon is in 
2010 een beeldkwaliteitplan opgesteld 
(Beeldkwaliteitplan Landschapspark 
Buytenland van Rhoon Albrandswaard, 
datum vaststelling 26 april 2010). Dit 
beeldkwaliteitplan is één van de pijlers 
van het vigerende bestemmingsplan, 
maar juridisch niet gekoppeld aan het 
bestemmingsplan. 

Sinds 2010 is de planvorming voor het 
gebied gewijzigd van ‘top down naar 
bottom up’. Voor het plangebied wordt 
in opdracht van de provincie het Streef-
beeld opgesteld door het Louis Bolk 
Instituut (LBI) en de Vereniging Ne-
derlands Cultuurlandschap (VNC). Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met 
ondernemers, bewoners en betrokkenen 
in het gebied.

Door de provincie, LBI en VNC is aan-
gegeven dat het beeldkwaliteitsplan op 
hoofdlijnen nog voldoet. Wel dient het 
op onderdelen aangevuld en geactuali-
seerd te worden. 

1.2 Doel beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan vormt de 
schakel tussen enerzijds bestaande 
cultuurhistorische, landschappelijke 
en bouwkundige karakteristieken 
en anderzijds nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het plan geeft 
duidelijke randvoorwaarden aan 
waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen 
mogen plaatsvinden op het gebied 
van landschap, architectuur en de 
wisselwerking tussen beiden. Het 
beeldkwaliteitplan zorgt voor een 
bepaalde mate van zekerheid omdat 
men weet binnen welke bandbreedte 
plannen worden gerealiseerd.  

1.3 Leeswijzer 

Voordat wordt overgegaan tot de daad-
werkelijke beeldkwaliteiteisen wordt in 
hoofdstuk 2 de visie op beeldkwaliteit 
toegelicht. Om plannen voor de toe-
komst te kunnen maken is begrip van 
het verleden noodzakelijk. In hoofdstuk 
3 wordt in vogelvlucht de ontstaansge-
schiedenis behandeld van het plange-
bied en omgeving. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 4 de beeldkwaliteit van het 
landschap behandeld. Allereerst wordt 
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2. Visie op beeldkwaliteit
tot een groot aantal karakteristieke 
landschapstypen geleid.  

Het inperken van vrijheid hoefde in het 
verleden niet te worden georganiseerd. 
De beperkte kennis en middelen zorg-
den daar nu eenmaal voor. Vandaag de 
dag is dit anders. In principe kan alles, 
zowel op het gebied van architectuur als 
op het gebied van landschapsbouw. Er is 
dus onvermijdelijk sturing nodig.  

Een beeldkwaliteitplan (en ruimtelijke 
ordening in het algemeen) zorgt voor 
een bepaalde mate van zekerheid: men 
weet binnen welke bandbreedte de 
buurman, een ontwikkelaar of de over-
heid plannen realiseert. En dat de ver-
schijningsvorm daarvan niet diametraal 
staat tegenover die van het eigen terrein 
en opstallen. Een te grote verscheiden-
heid, die kan leiden tot verrommeling, 
wordt tegengegaan en daarmee wordt 
een zekere waardevastheid gecreëerd. 

Iedere vorm van vergroten van zeker-
heid levert dus een inperking van vrij-
heid op. Zekerheid en vrijheid zijn twee 
uiteinden van een spectrum, net zo goed 
als verscheidenheid en eenduidigheid, 
chaos en samenhang, nieuw/onbekend 

en herkenbaarheid, et cetera. Niets re-
gelen ofwel veel vrijheid leidt meestal 
vanzelf tot een resultaat meer links op 
het spectrum. Om meer in het midden 
of rechts van het midden uit te komen 
moet men zaken regelen. Tegelijkertijd 
is teveel regelen en sturen niet zaligma-
kend. Hoe ver moet je willen gaan?  

2.4 Aansluiten bij huidige
      karakteristiek 

Door de beperkingen die worden opge-
legd in ieder geval aan te laten sluiten 
bij wat al aanwezig is, levert die inper-
king de minste pijn op bij het ontwik-
kelen van plannen. Het is namelijk goed 
uit te leggen waarom de beperkingen 
zijn opgelegd. Belangrijk is dus om te 
weten waarin het huidige karakter be-
sloten ligt. 

Dit beeldkwaliteitplan beschrijft het hui-
dige karakter, maar is niet bedoeld om 
de huidige karakteristiek te bevriezen. 
Het doel is om nieuwe ontwikkelingen 
een rode draad en een bandbreedte mee 
te geven, net voldoende om een te grote 
diversiteit te voorkomen. De beperkin-
gen zullen zodanig worden geformu-
leerd, dat ze niet tot maar één oplossing 

2.1 Inleiding

In het Buijtenland van Rhoon gaat de 
agrarische bedrijfsvoering gecombi-
neerd worden met natuur- en recrea-
tiewaarden. Hiertoe wordt het bestem-
mingsplan aangepast en een cooperatie 
opgericht. Het beeldkwaliteitplan is 
aanvullend en is richtinggevend voor de 
ruimtelijke kwaliteit en/of samenhang. 
Voordat in de volgende hoofdstukken 
wordt ingegaan op de beeldkwaliteitei-
sen wordt hieronder de achterliggende 
visie op de beeldkwaliteit beschreven. 

2.2 Herkenbaarheid 

Kwaliteit is meer dan een kwestie van 
smaak. De waardering voor de bebouw-
de en onbebouwde omgeving houdt 
onder meer verband met herkenbaar-
heid. Diversiteit en verscheidenheid zijn 
aantrekkelijk zolang ze zich voordoen 
als afwijkingen van iets vertrouwds. 

Herkenbaarheid is pas mogelijk op basis 
van kenbaarheid. Met andere woorden: 
randvoorwaarde voor herkenbaar is dat 
de omgeving voldoende samenhang 
en eenduidigheid heeft om zintuiglijk 
waarneembaar en benoembaar (ken-

baar) te zijn. Die waarneembaarheid 
heeft te maken met de mate van diver-
siteit. Beperking van het aantal vormen, 
kleuren en materialen helpt daarbij, 
evenals het aansluiten bij iets dat we al 
kennen: herkenbaarheid.

2.3 Beperking 

Beperking klinkt wellicht negatief, gek 
genoeg heeft het in het verleden juist 
omgevingen opgeleverd die nu veel 
waardering oogsten. Bijvoorbeeld op 
het gebied van bebouwing. Een aantal 
eeuwen geleden was er, vergeleken met 
nu, slechts beperkte kennis over het 
bouwen. Men bouwde volgens bepaalde 
beproefde bouwtradities die in de ene 
streek weer anders waren dan in een 
andere. Men bouwde met de materialen 
die binnen die streek werden geprodu-
ceerd. Die beperkingen hebben geleid 
tot het ontstaan van een eigen karakte-
ristiek, die herkenbaar was. Die her-
kenbaarheid gaf aanleiding tot het zich 
thuis voelen, trots, zekerheid. 

Hetzelfde geldt voor de onbebouwde 
ruimte. De variëteit in de ondergrond in 
combinatie  met streekeigen vormen van 
gebruik en beheer heeft in Nederland 

BEELDKWALITEITPLAN BUIJTENLAND VAN RHOON
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Situering in Rotterdamse regio is identiteitbepalend voor plangebied (bron: google earth)

‘toon’ van het beeldkwaliteitplan.

Het Buijtenland van Rhoon is in vele 
opzichten een tegenpool van Rotterdam 
en daarmee een waardevol, comple-
mentair gebied in de Rotterdamse regio. 
Het plangebied is als landelijk gebied 
complementair aan de Rotterdamse ste-
delijkheid. Stedelijkheid van de stad én 
van de stedelijke recreatiegebieden. Het 
gebied is met zijn sterk lokale uitstraling 
een tegenpool van het globale, interna-
tionale karakter van Rotterdam. De ver-
bondenheid met de grond, het aardse, 
staat in sterk contrast met het universele 
en industriële karakter van Rotterdam. 

leiden, maar stimuleren om creatief met 
de beperkte middelen om te gaan zodat 
vernieuwing, verscheidenheid en verras-
sing geenszins zijn uitgesloten. 

2.5 Identiteit in de regio

In de volgende hoofdstukken wordt de 
karakteristiek van landschap en bebou-
wing in het gebied beschreven. Op basis 
hiervan worden beeldkwaliteiteisen 
geformuleerd. Op een hoger abstrac-
tieniveau is met name de situering in 
de Rotterdamse regio bepalend voor 
de identiteit van het gebied. En juist 
deze identiteit is weer bepalend voor de 

De rust is complementair aan de omrin-
gende drukte van de stad, de infrastruc-
tuur en de mobiliteit. En de landelijke 
nuchterheid, het boerenverstand, con-
trasteert met de stedelijke complexiteit.

Het Buijtenland van Rhoon is een lande-
lijk gebied en daarmee een zeer waarde-
volle aanvulling op de stadsparken en 
de regioparken in de regio. De verbon-
denheid met de plek, de grond, de tradi-
tie en de gemeenschap is groot en moet 
gekoesterd worden. 

BEELDKWALITEITPLAN  BUIJTENLAND VAN RHOON
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Situatie 1850 (bron: topotijdreis.nl)Situatie 1815 (bron: topotijdreis.nl)
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Situatie 1950 (bron: topotijdreis.nl)Situatie 1900 (bron: topotijdreis.nl)

Ontstaansgeschiedenis

3. Ontstaansgeschiedenis
ook de ondergrond in het Buijtenland 
van Rhoon laten nog volop die rijke 
geschiedenis zien. Zeker in de stadsregio 
Rotterdam raken steeds meer van die 
cultuurhistorische, landschappelijke 
patronen bedekt onder de oprukkende 
staduitbreidingswijken. De gemoderni-
seerde landbouw met de grote, rechte 
kavel heeft daar nog een steentje aan 
bijgedragen. Toch vormen de polders 
van het projectgebied Buijtenland van 
Rhoon daar een nog zeldzame uitzonde-

ring op waarbij veel van die landschap-
pelijke verhalen nog te lezen zijn en 
beleefd kunnen worden. Door deze nog 
bestaande patronen te bewaren en te 
koesteren en her en der weer overnieuw 
te accentueren kan dit verhaal versterkt 
worden en mede gebruikt worden om 
de verbinding tussen landbouw, natuur 
en recreatie in het gebied verder vorm 
te geven.

3.1 Inleiding

Het eiland IJsselmonde, waar het Buij-
tenland van Rhoon onderdeel van uit-
maakt, kent een rijk cultuurhistorisch 
verleden die teruggaat tot de Midden-
Steentijd, zo’n 9.000 jaar geleden 
(Schoor, 2013). Bewoners werden al 
heel vroeg in de geschiedenis aangetrok-
ken door de afwisseling van rivieren 
en kreken met vis en vruchtbare gron-
den die zich vormden op de zee- en 

rivierafzettingen in het gebied. In de 
prehistorie ging het nog grotendeels om 
jagerverzamelaars die vaak maar tijde-
lijk het gebied bewoonden, maar zeker 
in de loop van de middeleeuwen werd 
dit steeds meer permanente bewoning. 
Hogere gronden werden bedijkt, maar 
hoogwater en rivieren doorbraken deze 
ook regelmatig waardoor de gronden 
weer voor jaren verloren waren voor 
agrarisch gebruik. Het huidige patroon 
aan dijken, watergangen en kavels, maar 

BEELDKWALITEITPLAN BUIJTENLAND VAN RHOON
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Aanwaspolders, watergangen en wiel

Ontstaansgeschiedenis

ontstonden zogenaamde aanwassen. In 
het gebied betreft het de kavels rondom 
de Oude Weg en enkele kavels ten 
zuiden van de Essendijk. Voor de inpol-
dering van het Buitenland van Rhoon 
vormden de Nieuwe Weg en de Achter-
weg al dijkjes rondom tijdelijke inpol-
deringen. In de Zegen- en Molenpolder 
vormen enkele watergangen nog relicten 
van oude aanwassen. 

komstig was. Voornamelijk in het Buij-
tenland van Rhoon en de Zegenpolder 
laat het nog steeds bestaande sloten- en 
wegenpatroon zien hoe de polders in 
fases zijn ingepolderd. 

Na 1421 zijn er nog kleinere dijkdoor-
braken geweest. Een wiel net ten westen 
van de Schenkeldijk in de Zegenpolder 
doet hier nog lange tijd aan herinne-
ren. Ook in de watersnoodramp van 
1953 zijn grote delen van de zuidelijke 
polders onder water gelopen. Nauw-
keuriger studie brengt ook enkele zoge-
naamde aanwaspolders in beeld. Door 
aanslibbing van de buitendijkse gronden 

3.3 Inpoldering

Na de grootste vloed in 1421 (St. Eli-
sabethvloed) is het hele gebied in fasen 
steeds weer meer teruggewonnen op het 
water. Dit proces heeft echter meerdere 
eeuwen in beslag genomen. De inpolde-
ring van (de omgeving van) het plange-
bied is gestart in de Polder Oud-Rhoon 
(14e eeuw) en de Polder Nieuw-Rhoon 
(1411). Daarna zijn de polders één voor 
één bedijkt (DHV, 2008):
-  1475: ’t Ghijsseland (via Achterdijk);
-  1500: Jan Cornelis Polder 
    (via Tijsjesdijk);
-  1500: Kragenpolder (via Rijsdijk);
-  1580: Polder het Buitenland van  
    Rhoon (via Essendijk);
-  1660: Molenpolder 
    (via Molenpolderse Zeedijk);
-  1676: Zegenpolder 
    (via Zegenpolderse Dijk);
-  1769: Portlandpolder (via Portlandse  
    Zeedijk);
-  1800: Nieuwe polder/Hoge Veld 
    (opgespoten).

De meest zichtbare cultuurhistorische 
sporen in het huidige landschap worden 
gevormd door de dijken, enkele slaper-
dijken en watergangen. Deze landschap-
selementen vertellen het verhaal van 
een langdurige strijd om de vruchtbare 
grond met het water dat zowel van de 
zee als de langsstromende rivieren af-

3.2 Zeeklei en kreekruggen

Het plangebied is onderdeel van het 
Zuidwestelijke zeekleigebied. Het ont-
staan van IJsselmonde is sterk beïnvloed 
door het water. Een combinatie van zee- 
en rivierinvloeden leidden oorspron-
kelijk tot een meanderend patroon van 
opgeslibde, periodiek overstromende 
klei- en veengebieden doorsneden door 
een systeem van kreken en riviergeulen 
(Boer et al., 2002). De oorspronkelijke 
Koedood (de huidige Koedood is vergra-
ven) was nog een restant van een oude 
riviergeul. 

Het plangebied zelf wordt gekenmerkt 
door kreekruggronden en poelgronden. 
In oostwestrichting door het plangebied 
loopt een kreekrug. Dit is een oorspron-
kelijke kreekgeul. Als gevolg van de ver-
schillen in textuur klinken de kreekrug-
gronden minder sterk in dan de naastge-
legen poelgronden (inversie). De kreken 
komen als ruggen in het landschap te 
liggen (Berendsen, 2000). In het noor-
delijke puntje van het plangebied is een 
aftakking van deze kreekrug zichtbaar.

BEELDKWALITEITPLAN BUIJTENLAND VAN RHOON
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Houten wipmolen Stenen grondzeiler
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Korenmolen

Naast watermolens werden er ook 
korenmolens gebouwd om het graan tot 
meel te verwerken. In het projectgebied 
zelf heeft geen korenmolen gestaan, 
maar aan de noordkant van Rhoon heeft 
in het Binnenland van Rhoon wel een 
korenmolen gestaan in de vorm van een 
stenen stellingmolen: Het Hert (1849). 
Het Hert werd in 1971 ontmanteld 
en uiteindelijk in 1976 volledig 
gesloopt om plaats te maken voor een 
uitbreidingswijk van Rhoon. Er is nog 
wel een straatnaam die verwijst naar de 
oude standplaats van deze korenmolen.

termolen is in 1910 gesloopt en eerst 
vervangen door een stoomgemaal. Het 
stoomgemaal is later ook gesloopt. De 
Pendrechtse molen is echter bewaard 
gebleven, maar in 1993 drie kilometer 
naar het oosten verplaatst om plaats te 
maken voor een industrieterrein. 

Voor de uitwatering van de Zegenpol-
der en Portlandpolder waren in de 19e 
eeuw brede boezemvaarten aangelegd. 
Deze boezemvaarten zijn niet meer als 
zodanig herkenbaar, maar op de meeste 
plekken nog wel als kavelsloot te vinden 
zijn. 

Bij de aanleg van de Portlandpolder in 
1769 is er een stenen grondzeiler ten 
oosten van de Veerweg toegevoegd voor 
de uitwatering van deze nieuwe polder. 
In 1879 is de functie van beide molens 
overgenomen door een stoomgemaal. 

Ten noorden van de Essendijk werd de 
polder het Buitenland van Rhoon uit-
gewaterd op de Oude Koedood. Hier 
werd in 1709 een stenen grondzeiler 
gebouwd aan de zuidkant van de Oude 
Koedood, recht tegenover de Pen-
drechtse molen die aan de noordkant 
van de Koedood de Nieuwe Pendrechtse 
polder bemaalde. De Buitenlandse wa-

3.4 Molens en boezems

Naast het vormen van dijken, moest er 
in dit laagliggende land het regenwater 
ook constant uit de polders worden 
gemalen. Hiervoor werden in de 16e en 
17e eeuw voornamelijk houten wipmo-
lens gebruikt. Er heeft een wipmolen in 
de Molenpolder gestaan die zorgde voor 
de uitwatering van zowel de Zegenpol-
der en de Molenpolder naar de Oude 
Maas. In 1691 is deze molen verplaatst 
naar het oostelijke deel van de  Zegen-
polder. In 1770 is deze vervangen door 
een stenen grondzeiler (www.molenda-
tabase.org). 

BEELDKWALITEITPLAN BUIJTENLAND VAN RHOON
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Boerderij PortlandhoeveBoerderij Buytenhof

in de noordelijkste polder Buijtenland 
van Rhoon en vormen ware juweeltjes 
zoals Reesteijn (1470), Heuvelsteijn 
(17e eeuw / 1906), Johannahoeve 
(1790) en Buytenhof (1600 / 1905). 
Ook de zuidelijke polders kennen ech-
ter nog markante boerderijen zoals de 
Portlandhoeve (1803) en de Zegenhoeve 
(1890) (Binder, 2016 en polderdag-
rhoon.nl).

Reeds vanaf de Middeleeuwen zijn de 
boerderijen in het gebied regelmatig 
op kaarten terug te vinden, waardoor 
de bewoning in het gebied kan worden 
herleid. De eerste overblijfselen vormen 
daarbij de mogelijke woonheuvels die 
men voornamelijk ten noorden van de 
Essendijk heeft teruggevonden. 

Van recentere datum zijn de boerderijen 
die zijn gebouwd na de geleidelijke 
inpoldering van het hele gebied vanaf 
1500. Hoewel veel van deze boerderijen 
inmiddels zijn verdwenen zijn er tiental-
len nog terug te vinden in en rond het 
projectgebied. De oudste zijn te vinden 

3.5 Verstedelijking en 
      boerderijen

Vanaf halverwege de 20e eeuw is IJssel-
monde in grote mate verstedelijkt. Het 
plangebied  is het laatste aaneengesloten 
stuk open agrarisch landschap. En ook 
dit gebied wordt al aan drie zijden om-
geven met verstedelijking: Rhoon, de 
A15-zone en Portland-Carnisselande. In 
het plangebied is de verstedelijking be-
perkt gebleven al is ook hier de lintbe-
bouwing geïntensiveerd. Andere vormen 
van ‘verstedelijking’ zijn bijvoorbeeld de 
Rhoonse Baan en de verkeersintensieve 
golfbaan. 

BEELDKWALITEITPLAN BUIJTENLAND VAN RHOON
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NapoleonrouteVerkaveling in zuidelijk deel: grootschalig en rationeel

1811 opgenomen werd als de Route 
Imperiale IIIe klasse no. 65. Deze route 
liep van Antwerpen, Bergen op Zoom, 
Rotterdam en Den Haag naar Haarlem 
(Binder, 2016) en kwam vanuit Hoekse 
Waard via een veerpontje  het gebied 
binnen over de Veerweg. De route 
verloopt vervolgens via de Veerweg, 
Korteweg, Essendijk, Oude Weg door 
het gebied om via de Rijsdijk het gebied 
te verlaten. Enkele verwijzingen naar 
deze belangrijke verbindingsroute uit de 
Napoleontische periode zijn nog terug 
te vinden: het Veerhuis, een historisch 
bruggetje en enkele kilometer- en hecto-
meterpaaltjes.

3.7 Wegen en verbindingen

Ook de wegen zijn belangrijke lijnen 
in het landschap. Veel wegen bevinden 
zich bovenop de dijken; hier ontstond 
de eerste woningbouw. Andere wegen 
zoals de Nieuwe Weg, de Achterweg en 
de Lageweg in het noordelijke deel van 
het plangebied geven nog de loop aan 
van de oude schenkelkades als resultan-
ten van de geleidelijke inpoldering van 
dit gebied. 

Een belangrijke historische route door 
het gebied vormt de Napoleonroute die 
per keizerlijk decreet in 16 december 

Voor de komst van de ondergrondse 
drainage waren de kavels nog verder 
opgedeeld in smalle deelakkers van 10 
tot 20 meter breed die zo bol waren ge-
ploegd dat deze bovengronds afwaterde 
naar de lagere greppels die zich tussen 
de deelakkertje bevonden. De komst 
van de drainage resulteerde in bredere 
kavels. Na de 2e wereldoorlog heeft het 
landschap zich verder ontwikkeld tot 
het open en grootschalige landschap dat 
het nu is. Veel kavelsloten zijn gedempt 
en samen met buurpercelen tot grote, 
mechanisch goed te bewerken percelen 
omgevormd. 

3.6 Verkaveling

Ook de kavelverdeling in de polders 
vertelt het verhaal van de ontstaansge-
schiedenis. In het noordelijke deel is te 
zien dat de verkaveling nog kleinschalig 
is met een amorf verkavelingspatroon. 
Dit wat kleinschaligere en meer gesloten 
landschap wordt steeds grootschaliger 
en meer open naar het zuiden. Met 
name in de meest recente polder in het 
projectgebied, de Portlandse polder, is te 
zien dat zowel de hoofdwatergangen als 
de secundaire sloten al een veel groot-
schaliger en rationeler patroon volgt 
met veel rechte lijnen en lange percelen. 

BEELDKWALITEITPLAN BUIJTENLAND VAN RHOON
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Historisch-geografische en -bouwkundige waarden 
(bron: RAAP, 2002)

Archeologische waarden en verwachtingen 
(bron: RAAP, 2002)

Historisch-geografische en -bouwkundige kenmerken 
(bron: RAAP, 2002)
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Archeologische verwachtingen (bron: RAAP, 2009)Cultuurhistorische Hoofdstructuur Provincie Zuid-Holland (bron: Provincie Zuid-Holland)

Ontstaansgeschiedenis

westhoek Zegenpolder), watergangen en 
oude molenplaatsen (RAAP, 2002). 

Aanvullend onderzoek van RAAP heeft 
geresulteerd in een kaartbeeld met 
archeologische verwachtingen. Deze 
is bijvoorbeeld hoog ter plekke van de 
twee locaties van oude molens en enkele 
woonheuvels (RAAP, 2009). 

De Zegenpolder en de Molenpolder 
worden als historisch-landschappelijke 
vlakken respectievelijk hoog en redelijk 
hoog gewaardeerd. Ter plekke van de 
oude stroomgeul wordt een zeer grote 
trefkans verwacht op archeologische 
sporen (Provincie Zuid-Holland).

Bureau RAAP heeft aanvullend onder-
zoek gedaan naar het plangebied. Hierin 
is nader ingegaan op de specifieke ont-
staansgeschiedenis van het plangebied. 
Een waardering is onder andere toege-
kend aan voormalige dijken (Nieuwe 
Weg, Achterweg), voormalige aanwas-
polders (rondom Oude Weg, noord-

3.8 Cultuurhistorie en 
      archeologie

Ruim 600 jaar ontstaansgeschiedenis 
heeft z’n sporen nagelaten in het gebied. 
Ondanks de enorme verstedelijking 
rondom is het plangebied zelf aange-
naam gaaf, agrarisch en landelijk geble-
ven. De waardering hiervoor is onder 
andere weergegeven op de provinciale 
Cultuurhistorische waardenkaart. En-
kele landschappelijke  eenheden in het 
plangebied worden redelijk hoog tot 
zeer hoog gewaardeerd. De Rijsdijk en 
de Essendijk worden als historisch-land-
schappelijke lijnen hoog gewaardeerd. 
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Situatie circa 1900 (bron:Topografische dienst) Situatie circa 2007 (bron: Google Earth)
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Transformatie tot natuur en recreatie (bron: PKB-PMR) Streefbeeld Buijtenland van Rhoon

komende jaren steeds meer samen-
hang te zien zal zijn tussen landschap, 
landbouw, cultuurhistorie, natuur en 
recreatie. Boeren combineren voedsel-
productie met beheer van natuur, fiet-
sers en wandelaars genieten van akkers, 
kruidenrijke akkerranden, natuurlijke 
watergangen en van alles wat daar leeft. 
Een pracht aan gewassen, vogels, krui-
den en bloemen zet de toon. De rijke 
cultuurhistorie in het gebied wordt zo 
veel mogelijk in ere gehouden en ge-
bruikt om de bezoekers het verhaal te 
vertellen van de verbondenheid met met 
landschap, landbouw en natuur.

Rhoon. In het streefbeeld worden land-
schap, landbouw, natuur en recreatie 
sterk met elkaar verweven zodat ze 
elkaar onderling versterken. Het om-
vormingsproces is en moet zo veel mo-
gelijk van onderaf (bottom-up) gestalte 
krijgen in nauwe samenwerking met 
de ondernemers, om- en inwonenden 
van het gebied en de lokaal betrokken 
natuurpartijen. Dit is de beste garantie 
voor een levend landschap waarbij de 
authenticiteit en identiteit behouden 
blijft en versterkt wordt.  

Het Buijtenland van Rhoon is en blijft 
een zeldzaam mooi gebied waar de 

sche Kernbeslissing Project Mainport 
Rotterdam (PKB-PMR) aangewezen als 
leefbaarheidsimpuls voor de regio. Het 
gebied ten oorden van de Essendijk is 
hierbij aangewezen voor ‘openluchtre-
creatie met natuurwaarden’. Het gebied 
ten zuiden van de Essendijk is bestem-
peld als ‘hoogwaardige natuur met re-
creatief medegebruik’. 

3.10 Streefbeeld 
Buijtenland van Rhoon

De recreatie- en natuurdoelstellingen 
zijn door LBI en VNC vertaald in een 
Streefbeeld voor het Buijtenland van 

3.9 PKB-PMR

Ook al is het plangebied relatief gaaf 
gebleven, het landschap is continue in 
beweging. De plattegrond is sinds 1900 
flink veranderd. Niet alleen door de 
verstedelijking maar ook door de mo-
dernisering en ‘vergrootschaliging’ van 
het agrarisch gebruik. Met name in het 
landelijke gebied hebben deze ontwik-
kelingen geleidelijk plaatsgevonden 
waardoor de bewoner daarin langzaam 
is ‘meegegroeid’. 

Vanwege het pure en aaneengesloten 
karakter is het gebied in de Planologi-
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                               LIJNEN

                               Dijken 

                               Polderwegen

                               Rhoonse baan

                               Leidingenstraat

                               Watergangen

                               VLAKKEN

                               Polder Het buitenland van Rhoon 

                               Zegenpolder, Molenpolder, 

                               Portlandse Polder

                               Aanwaspolder

                               Verkavelingspartroon

                               PUNTEN

                               Monumentale boerderijen 

                               Oude molen locaties

Legenda Beeldkwaliteit Landschap

4. Beeldkwaliteit Landschap
4.1 Landschappelijk 
      raamwerk

De analyse van het landschap en de ont-
staansgeschiedenis, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3, leidt tot inzicht in de land-
schappelijke opbouw. Het landschap in 
en rondom het plangebied kan ontleed 
worden in drie eenheden: lijnen, vlak-
ken en punten. 

Lineaire landschapselementen zijn 
de dijken, de polderwegen (waarbij 
onderscheid gemaakt kan worden 
tussen de polderwegen ten noorden en 
ten zuiden van de Essendijk) en vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt interessante 
watergangen. Maar ook de ‘nieuwe 
lijnen’ in het landschap horen hierbij: de 
Rhoonse baan en de Leidingenstraat.

Vlakvormige landschapselementen in 
het plangebied zijn de polders. Qua 
ruimtelijke verschijningsvorm kan on-
derscheid gemaakt worden in de polder 
ten noorden van de Essendijk (het Bui-
tenland van Rhoon) en de polders ten 
zuiden van de Essendijk (de Zegenpol-
der, de Molenpolder en de Portlandpol-
der). Het verkavelingspatroon is mede 
bepalend voor het onderscheid tussen 
de noordelijke en de zuidelijke polders. 

Binnen de huidige poldereenheden is 
een aantal aanwaspolders aan te wijzen.    

Puntsgewijze landschapselementen zijn 
met name de monumentale boerderijen 
in het plangebied. Dit zijn gemeentelijke 
monumenten en rijksmonumenten. 
Door de combinatie van architectuur en 
compositie van hoofd- en bijgebouwen 
en erfinrichting zijn het de parels en 
smaakmakers in het gebied. Door hun 
maat zijn het ook daadwerkelijke land-
schapselementen. Dat is in potentie ook 
het geval voor de oude molenlocaties 
zoals die genoemd zijn in het archeolo-
gisch onderzoek. 

Bovengenoemde landschapselementen 
vormen het ‘raamwerk’ waarbinnen 
de toekomstige transformatie tot na-
tuur- en recreatiegebied moet worden 
vormgegeven. De huidige karakteristiek 
en beeldkwaliteit van deze elementen 
worden in de volgende paragraven be-
schreven. Vervolgens wordt de gewenste 
beeldkwaliteit omschreven, verbeeld 
met foto’s en referentiebeelden en 
puntsgewijs benoemd. Op deze manier 
worden randvoorwaarden gesteld aan de 
nieuwe ontwikkelingen met als doel de 
ontwikkelingen aan te laten sluiten bij 
de gebiedskarakteristiek. 
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Behoud zicht op achterliggende polderBehoud voldoende openheid langs de dijk 
waardoor zichtrelaties behouden blijven

Handhaven profiel van dijksloot tot dijksloot Behouden en aanvullen boombeplanting

4.2 Beeldkwaliteit lijnen 

4.2.1 Dijken - Essendijk

Huidige beeldkwaliteit: De Essendijk 
is de drager van het landelijke gebied 
tussen Rhoon en Portland. De dijk to-
rent hoog uit boven de aanliggende pol-
ders en heeft een (secundaire) waterke-
rende functie. De dijk slingert zich door 
het landschap. De hoogte in combinatie 
met het meanderende verloop resulteert 
in fascinerende zichtrelaties langs en 
haaks op de dijk. Op de kruin van de 
dijk ligt een asfalt weg met fietssugges-
tiestroken. Het intensieve autoverkeer 
levert overlast voor het recreatieve en 
langzame verkeer. Aan weerszijden van 
de dijk bevindt zich een dijksloot. De 
dijksloot heeft steile oevers. De afstand 

van deze sloot tot aan de dijk varieert 
waardoor op enkele gedeelten een ken-
merkende brede ‘dijkvoet’ aanwezig is. 
Het gras op de dijkvoet en het dijktalud 
wordt intensief beheerd door maaien en/
of begrazing. De dijk is stevig beplant 
met bomen (essen), variërend van een 
dubbele tot een driedubbele bomenrij. 
Langs en en onder aan de Essendijk is 
verspreid bebouwing gesitueerd met een 
zekere mate van clustering nabij Rhoon 
en de nieuwbouwwijk Portland. 

Gewenste beeldkwaliteit: Het huidige 
karakter van de Essendijk moet behou-
den blijven en/of versterkt worden. Het 
dijkprofiel blijft gelijk van dijksloot tot 
dijksloot. De hoeveelheid asfalt op de 
dijk mag niet toenemen, wel afnemen. 
Het doorgaande (sluip)verkeer moet 

van de Essendijk geweerd worden ten 
behoeve van de recreatieve verblijfs-
kwaliteiten. De boombeplanting moet 
gehandhaafd en/of aangevuld worden. 

De dijk ontleent z’n waarde aan de eigen 
intrinsieke kwaliteiten in combinatie 
met de landschappelijke inbedding. 
Belangrijke zichtrelaties moeten behou-
den worden. Belangrijke zichtrelaties 
zijn met name naar de monumentale 
boerderijen maar ook langs en haaks op 
de dijk.  

Criteria beeldkwaliteit:
- behoud huidig profiel van dijksloot 
  tot dijksloot
- behoud en aanvullen huidige bomen-
  structuur
- geen verbreding van asfalt weg op de 

  dijk, versmalling wel mogelijk
- doorgaand verkeer weren
- behouden van voldoende mate van 
  openheid langs de Essendijk
- behouden van waardevolle zichtrela-
  ties met monumentale boerderijen en  
  langs en haaks op de dijk
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Behouden zichtrelaties met monumentale 
boerderijen 

Behouden van ‘uitzonderingen’: parallelstruc-
tuur onderaan de Rijsdijk

Handhaven principeprofiel

4.2.2 Dijken - Rijsdijk

Huidige beeldkwaliteit: Alle dijken 
in en rondom het plangebied hebben 
een eigen karakter. De Achterdijk en de 
Rijsdijk zijn intensiever bebouwd dan 
overige dijken in het buitengebied. De 
Rijsdijk is op hoogte, waar de Achterdijk 
vergraven is. De bebouwing aan de Rijs-
dijk bestaat uit dijkwoningen grenzend 
aan de kruin van de dijk en woningen 
onderaan de dijk, in de polder. In de 
polder staan onder andere enkele monu-
mentale boerderijen als ‘parels’ aan het 
snoer. De dijk heeft een stevige laanbe-
planting. Ter plekke van de Buytenhof 
van Rhoon en de Nieuwe Weg is sprake 
van een parallelstructuur onderaan de 
dijk. Het dijktalud wordt afwisselende 
en intensief beheerd. 

De beleving op de Rijsdijk is zeer afwis-
selend. Soms dicht langs de dijkwoning, 
dan weer zicht op een boerderij of de 
achterliggende polder. Het resultaat is 
een zeer karakteristiek landschapsele-
ment met veel belevingswaarde. 

Naast het bestemmingsverkeer naar 
de woningen en boerderijen wordt de 
Rijsdijk ook gebruikt door autoverkeer 
van en naar de golfbaan. De weg op de 
dijk is voldoende breed en voorzien van 
fietssuggestiestroken.   

Gewenste beeldkwaliteit: Het huidige 
afwisselende karakter van de Rijsdijk 
moet behouden blijven. Het profiel van 
de dijk wordt gehandhaafd van dijksloot 
tot dijksloot. De bestaande bomenstruc-
tuur wordt behouden en zo nodig aan-

gevuld. Cruciale zichtrelaties vanaf de 
dijk met de achterliggende polders en 
aanliggende monumentale boerderijen 
worden gehandhaafd.

Criteria beeldkwaliteit:
- behoud huidig profiel van dijksloot 
  tot dijksloot
- behouden en aanvullen huidige bo-
  menstructuur
- behouden van waardevolle zichtrela-
  ties, met name met aanliggende mo-
  numentale boerderijen en de achter
  liggende polders 
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Ontwerpaandacht naar recreatieve en/of visuele aansluitingen met oostwest-structurenHandhaven principeprofiel

4.2.3 Dijken - Schenkeldijk

Huidige beeldkwaliteit: De Schenkel-
dijk is de scheidslijn tussen de zuide-
lijke polders. De contactpunten met de 
oostwest-structuren (weteringen, Mo-
lenpolderse Zeedijk) zijn accenten in de 
beleving van de Schenkeldijk. De dijk 
heeft een ‘scherp’, smal dijkprofiel en 
enkele markante meanders. De Schen-
keldijk heeft een dubbele bomenrij. 
Door de overwegend zuidwestenwind 
hellen de bomen over naar het noord-
oosten. Paaltjes met schapengas schei-
den de smalle weg van de steile taluds. 

De gronden naast de Schenkeldijk zijn 
van oudsher de lager gelegen delen in 
de polders. In vroeger tijden waren hier 
dan ook grienden gesitueerd. Ook is op 

de historische kaartbeelden een wiel te 
zien, als resultant van ee dijkdoorbraak. 

Gewenste beeldkwaliteit: Het huidige 
karakter van de Schenkeldijk wordt 
behouden. Het scherpe profiel blijft 
gelijk van dijksloot tot dijksloot. De 
hoeveelheid asfalt blijft ongewijzigd. De 
boombeplanting wordt gehandhaafd. 
Wel is het denkbaar dat er een bomen-
vervangingsplan wordt opgesteld met 
een nieuwe boomsoort die beter past 
bij de beoogde natuurdoelen. Ontwerp-
aandacht moet uitgaan naar de recrea-
tieve en/of visuele aansluitingen op de 
genoemde oostwest-structuren. Om het 
cultuurhistorische besef te vergroten 
worden de grienden langs de dijk terug-
gebracht en wordt ook een verwijzing 
gemaakt naar het voormalige wiel.

Criteria beeldkwaliteit:
- behouden van een scherp, smal profiel 
  van dijksloot tot dijksloot
- behouden van huidige bomenstructuur 
  of vervangen door een alternatieve 
  boomsoort
- zorgvuldige (recreatieve en/of visuele) 
  aansluitingen met oostwest-structuren 
- terugbrengen van grienden en verwij
  zing naar voormalig wiel
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Variatie in landschapsbeleving, in dit geval 
vanaf Blinde Weg onderlangs dijk

Handhaven principeprofiel dijk en Blinde 
Weg

Ontwerpopgave: ‘gat in de dijk’

4.2.4 Dijken - Molenpolderse 
         Zeedijk

Huidige beeldkwaliteit: De Molen-
polderse Zeedijk is de enige grasdijk in 
het plangebied. De dijk is beplant met 
een dubbele bomenrij. De dijk wordt 
verpacht en door schapen begraasd. De 
kruin van de dijk is reeds toegankelijk 
voor wandelaars, als onderdeel van de 
ZHL-wandeling het Vossenpad. 

Aan de voet van de zuidzijde van de dijk 
is een verhard onderhoudspad (Blinde 
Weg) gelegen waarover ook gefietst kan 
worden. Ter plekke van de Leidingen-
straat is de dijk vergraven en is er let-
terlijk een ‘gat in de dijk’ ontstaan. Op 
enige afstand van dit gat is, dwars op de 
Leidingenstraat, juist een grondlichaam 

opgeworpen op de plek van een water-
verbinding tussen het oostelijk en wes-
telijk deel van de Portlandpolder. Dit 
grondlichaam in combinatie met het gat 
in de Molenpolderse Zeedijk geeft een 
vervreemdend landschappelijk beeld. 

Tussen de Korte Weg en de Veerweg is 
een aantal woningen geclusterd langs de 
weg aan de voet van de dijk.

Gewenste beeldkwaliteit: Het huidige 
karakter van de grasdijk blijft behou-
den. Dat wil zeggen de huidige profile-
ring, de dubbele bomenrij, het verharde 
pad aan de voet van de zuidzijde van de 
dijk (Blinde Weg). De dijk blijft toegan-
kelijk voor wandelaars en ook de Blinde 
Weg blijft toegankelijk voor recreatief 
wandel- en fietsverkeer. Het (niet toege-

stane) autoverkeer wordt geweerd. Het 
gat in de dijk verdient verduidelijking; 
in de toekomstige inrichting dient hier-
naar ontwerpaandacht uit te gaan. 

Criteria beeldkwaliteit:
- behouden huidig profiel
- behouden van ‘gras’dijk, geen verhar-
  ding aanbrengen op kruin dijk
- kruin van de dijk toegankelijk houden 
  voor wandelaars
- Blinde Weg toegankelijk houden voor 
  langzaam verkeer, autoverkeer weren
- ontwerpaandacht voor ’gat in de dijk’ 
  ter plekke van de Leidingenstraat
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Referentie van herprofileren t.b.v. dijkver-
sterking en nieuwe recreatieve routes

Huidig profiel Referentie accentueren opgangen

4.2.5 Dijken - Zegenpolderse 
         Dijk/Portlandse Zeedijk

Huidige beeldkwaliteit: De Zegen-
polderse Dijk en de Portlandse Zeedijk 
vormen de primaire waterkering van het 
plangebied langs de Oude Maas. De dijk 
is hoog. Ten opzichte van de overige 
dijken is minder meandering aanwezig. 
De dijk wordt gekenmerkt door grote 
rechtstanden in combinatie met enkele 
krachtige hoekverdraaiingen. Ook is de 
dijk niet beplant met bomen. De dijk 
wordt in de huidige situatie beheerd met 
begrazing door schapen. Op de voet van 
de dijk aan de polderzijde is een onder-
houdspad gelegen. 

De zeedijk is een krachtig en rationeel 
landschapselement. Karakteristiek is het 

contrast tussen de beslotenheid aan de 
zuidzijde (grienden, golfterrein) en de 
grootschalige openheid aan de noord-
zijde. Over bijna de gehele lengte van de 
dijk, met uitzondering van het centrale 
deel rondom de Veerweg, is een fietspad 
op of langs de dijk gesitueerd. De lig-
ging van het fietspad is bepalend voor 
de oriëntatie. Een ligging op de dijk 
richt de aandacht op de polder; een lig-
ging achter de dijk zoals ter plekke van 
de Portlandpolder richt de aandacht op 
de grienden. Het fietspad is onderdeel 
van enkele doorgaande fietsroutes (regi-
onaal en landelijk) en op piekmomenten 
zeer druk bereden.  

Gewenste beeldkwaliteit:  Het inten-
sieve recreatieve gebruik leidt tot een 
interessante ontwerpopgave. Voorgesteld 

wordt om te komen tot een herprofi-
lering aan de polderzijde. Binnen het 
nieuwe profiel kan de dijkvoet verste-
vigd worden alsmede intensiever recre-
atief gebruik gefaciliteerd worden. Bij-
voorbeeld door de aanleg van meerdere 
routes zoals een wandel/struinroute, een 
ruiterpad) en/of een tweede fietsroute 
(snelfietspad). De herprofilering moet 
plaatsvinden binnen de huidige karak-
teristieken van de dijk. Dat wil zeggen 
een robuuste en rationele vormgeving 
met grote rechtstanden en geen boom-
beplanting. De ligging van de recreatieve 
route(s) moet inspelen op de contrasten 
aan weerszijden van de dijk: besloten 
ten zuiden en open ten noorden. Ont-
werpaccenten zijn de opgangen van de 
zeedijk voor wandelaars en fietsers en 
verblijfsplekken.

Criteria beeldkwaliteit:  
- herprofilering door dijkversteviging 
  aan de polderzijde
- herprofilering benutten om meerdere 
  recreatieve routes aan te bieden
- behoud van robuuste, rationele vorm-
  geving met grote rechtstanden en 
  krachtige hoekverdraaiingen
- geen boombeplanting toevoegen
- aandacht voor ontwerpaccenten bij 
  dijkopgangen en verblijfsplekken
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AchterwegNieuwe WegOude Weg

4.2.6 Polderwegen – Noordelijk 
         van Essendijk 

Huidige beeldkwaliteit: De polder-
wegen ten noorden van de Essendijk 
bestaan uit de Oude Weg, de Nieuwe 
Weg, de Achterweg, de Lage Weg, de 
Poelweg en het Weegje. Deze wegen 
zijn relatief smal en daarmee ongeschikt 
voor grote hoeveelheden doorgaand 
autoverkeer. Op de Oude Weg zit nu 
relatief veel verkeer van en naar de golf-
baan; de overige wegen worden exten-
sief gebruikt. De wegen zijn zeer ge-
schikt voor bestemmings- en recreatief 
verkeer. Het wegverloop van de wegen 
volgt in veel gevallen het onregelmatige 
verkavelingspatroon. Veelal worden de 
wegen geflankeerd door watergangen. 
De Nieuwe Weg, de Achterweg en de 

Lageweg geven nog de loop aan van de 
oude schenkelkades als resultanten van 
de geleidelijke inpoldering van dit ge-
bied. De Oude Weg is onderdeel van de 
Napoleonroute (Route Imperiale der IIIe 
classe no 65) van Antwerpen over Ber-
gen op Zoom, Rotterdam en Den Haag 
naar Haarlem.

Op de plattegrond is goed te zien dat 
de Oude Weg midden door een oude 
aanwaspolder loopt. De Achterweg is als 
begrenzing van een oude aanwaspolder 
beplant met een dubbele bomenrij. De 
variëteit in het landschap valt goed waar 
te nemen vanaf de polderwegen. Van 
grootschalig open (bijvoorbeeld Poel-
weg, onder andere langs de Leidingen-
straat) tot intiem en besloten (bijvoor-
beeld Lage Weg). 

Gewenste beeldkwaliteit: De huidige 
verschijningsvorm van de polderwegen 
is redelijk gaaf gebleven en daarmee 
kenmerkend voor dit gebied. De pol-
derwegen zijn uitermate geschikt voor 
recreatief verkeer (fietsen en wande-
len). De wegprofielen dienen derhalve 
gehandhaafd te worden. Doorgaand 
verkeer en intensief autoverkeer moet 
geweerd worden. Wegverbredingen ten 
behoeve van de ontsluiting van recrea-
tief programma zijn niet wenselijk. Ook 
laanbeplantingen zijn niet wenselijk met 
uitzondering van de Achterweg. Het 
aangrenzende landschap zal van kleur 
verschieten, maar wel met behoud van 
voldoende afwisseling van openheid en 
beslotenheid. Bij nieuwe ontwikkelin-
gen dient rekening gehouden te worden 
met de ontstaansgeschiedenis (zoals de 

aanwaspolder en de Napoleonroute) en 
deze zo mogelijk zichtbaar gemaakt te 
worden. 

Criteria beeldkwaliteit: 
- behoud huidige profielen en karakter
- zo mogelijk weren van doorgaand en 
  intensief autoverkeer; aanmoedigen 
  recreatief langzaam verkeer
- geen laanbeplantingen toepassen, 
  met uitzondering van de Achterweg
- rekening houden met en zo mogelijk 
  zichtbaar maken van de ontstaans-
  geschiedenis
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Korte WegVeerwegVeerweg Cultuurhistorisch karakter herstellen met 
verwijzing naar de Napoleonroute

4.2.7 Polderwegen – Zuidelijk 
         van Essendijk 

Huidige beeldkwaliteit: De polderwe-
gen ten zuiden van de Essendijk (Mo-
lenpolderse Zeedijk, Korte Weg, Veer-
weg en Blinde Weg) zijn kenmerkend 
voor het gebied: kaarsrecht, smal, be-
geleid met watergangen en niet beplant 
met bomen. Vanwege het intensieve au-
toverkeer naar de golfbaan zijn de ber-
men van de Veerweg en Korte Weg half-
verhard zodat tegemoetkomende auto’s 
elkaar kunnen passeren. De Molenpol-
derse Zeedijk en de Blinde Weg worden 
gebruikt als sluiproute naar de golfbaan, 
maar zijn in principe niet toegankelijk 
voor autoverkeer (wel mag hier gefietst 
worden). Langs de Blinde Weg tussen 
de Leidingenstraat en de Schenkeldijk is 

een ondergrondse leiding gesitueerd. De 
Veerweg en de Korteweg zijn onderdeel 
van de Napoleonroute (Route Imperiale 
der IIIe classe no 65) van Antwerpen 
over Bergen op Zoom, Rotterdam en 
Den Haag naar Haarlem.

Gewenste beeldkwaliteit: De huidige 
verschijningsvorm van de Veerweg en 
Korte Weg als rechte, smalle en onbe-
plante wegen door de polder blijft be-
houden. Herprofilering en herinrichting 
bieden kansen om het historische karak-
ter van de Napoleonroute te versterken, 
zowel op de Veerweg als op de Korte 
Weg. Op de weg onderlangs de Molen-
polderse Zeedijk moet het autoverkeer 
geweerd en het langzame verkeer gesti-
muleerd worden. 

Criteria beeldkwaliteit: 
- behoud karakter van rechte, smalle
  en onbeplante wegen
- cultuurhistorisch karakter Korte Weg 
  en Veerweg herstellen
- Weg onderlangs Molenpolderse Zee
  dijk en Blinde Weg worden fietspad, 
  autoverkeer weren
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Rotonde als ontwerpopgaveReferentie voor stevige laanbeplantingHuidig profiel

4.2.8 Rhoonse Baan

Huidige beeldkwaliteit: De Rhoonse 
Baan bestaat uit een fietspad en een 
weg, van elkaar gescheiden door een 
groenstrook. Zowel langs het fietspad 
als langs de weg staat verlichting. Voor 
de weg geldt in de huidige situatie een 
80 km/uur regime. De Leidingenstraat 
wordt gepasseerd via een viaduct; rij-
baan en fietspad zijn hier tegen elkaar 
gesitueerd. De Rijsdijk wordt via een 
tunnel gepasseerd; het fietspad sluit wel 
aan op de Rijsdijk. Net buiten de 600 ha 
is een rotonde gesitueerd, waarop ook 
de nieuwe fietsverbinding vanuit Rotter-
dam (Groene verbinding) aantakt.

De Rhoonse Baan ligt als een autonome 
verkeersmachine in het landschap. Er 

is nauwelijks relatie met en inpassing 
in het omliggende landschap en de weg 
valt binnen de invloedssfeer van de A15 
en de daaraan grenzende bedrijvigheid. 

Gewenste beeldkwaliteit: De huidige 
uitstraling van de Rhoonse Baan is niet 
representatief voor de ontsluiting van 
Rhoon, Portland en het Buijtenland 
van Rhoon. De Rhoonse Baan behoeft 
een kwaliteitsimpuls. De kwaliteitsim-
puls betreft een groene begeleiding van 
de weg zelf, alsmede een zorgvuldige 
landschappelijke inpassing. Door de, 
toenmalige, Rijksadviseur van het land-
schap Dirk Sijmons is geopperd om 
de Rhoonse Baan te transformeren tot 
een Rhoonse Laan (Sijmons, 2007). Dit 
voorstel wordt gevolgd in dit beeldkwa-
liteitplan. Voorgesteld wordt een stevige 

laanbeplanting en een representatieve 
groene inrichting van het maaiveld. Ook 
de rotonde(s) moeten bijdragen aan 
een ambiteuzer inrichtingsniveau. De 
Rhoonse Baan vormt de belangrijkste 
auto- en fietsentree van het Buijtenland 
van Rhoon. Deze entreefunctie moet op 
alle fronten (verkeerstechnisch, ruimte-
lijk, programmatisch) goed ontworpen 
worden.

Criteria beeldkwaliteit: 
- kwaliteitsimpuls nodig langs en ten 
  noorden van de Rhoonse Baan
- Rhoonse Baan voorzien van laanbe
  planting en landschappelijke inpas
  sing, inclusief rotonde(s)
- ambitieus representatieve entree ma
  ken naar het Buijtenland van Rhoon 
  voor fietser en automobilist
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Beeldkwaliteit Landschap

Huidige situatie: nieuwbouw is bepalend 
voor kwaliteit van openheid

Referentie voor markante groene wand ter 
plekke van nieuwbouw/Koedoodzone

4.2.9 Leidingenstraat

Huidige beeldkwaliteit: De Leidingen-
straat is een ruimtereservering voor 
ondergrondse kabels en leidingen. De 
‘straat’ is circa 100 m breed en opge-
spannen tussen Rotterdam en Antwer-
pen. Ten allen tijde moeten de kabels 
en leidingen bereikbaar zijn. Er zijn 
derhalve beperkingen opgelegd aan de 
waterhuishouding (laag grondwater-
peil), de inrichting (geen bebouwing, 
geen diepwortelende beplanting, mi-
nimale verharding) en het beheer. In 
het plangebied zijn de gronden veelal 
verpacht aan boeren en ingericht als 
akker of weide. Mede hierdoor, maar 
ook vanwege het relatief open karakter 
van de omgeving, tekent de Leidingen-
straat zich slechts op een subtiele wijze 

af in het landschap. Uitzondering is het 
raakvlak met de Koedoodzone. De Lei-
dingenstraat en de Koedoodzone zijn als 
twee verschillende werelden naast elkaar 
gelegen. De nieuwbouw van Portland is 
dominant aanwezig en bepaalt de kwali-
teit van de openheid. Over grote lengtes 
van de Leidingenstraat is een asfalt on-
derhoudspad gelegen, dat voor fietsers 
toegankelijk is wanneer geen werkzaam-
heden worden verricht.

Gewenste beeldkwaliteit: De Koe-
doodzone, de Leidingenstraat en het 
Buijtenland van Rhoon zullen altijd van 
karakter verschillen ten opzichte van 
elkaar. Om tot zo groot mogelijke land-
schappelijke eenheden te komen wordt 
er naar gestreefd om de Leidingenstraat 
typologisch zo veel als mogelijk onder-

deel uit te laten maken van het nieuwe 
Buijtenland van Rhoon. Hiertoe moet 
de Leidingenstraat een gelijke uitstraling 
en beheer hebben als de aangrenzende 
open plekken in het Buijtenland. 

Ten noorden van de Essendijk is de 
Leidingenstraat een open onderdeel in 
het afwisselend open en besloten land-
schap. De fijnkorrelige, onregelmatige 
verkaveling en de variatie in grondge-
bruik wordt zo mogelijk ook op de Lei-
dingenstraat gecontinueerd. Enerzijds 
wordt de Leidingenstraat opgenomen 
in het landschap, anderzijds is het een 
zeer markant landschapselement waar-
van de kwaliteiten geaccentueerd mo-
gen worden. Zo kan ter plekke van de 
Koedoodzone een vormgegeven groene 
begrenzing de kwaliteit van de openheid 
doen verhogen en het zicht in de lengte-
richting begeleiden. De uiteinden van de 
‘assen’ van de Leidingenstraat kunnen 
geaccentueerd worden. 

Ten zuiden van de Essendijk is de Lei-
dingenstraat onderdeel van het open 
landschap en neemt hij zo veel als mo-
gelijk de verschijningsvorm (inrichting 
en beheer) aan van de naastgelegen 
gebieden. 

Criteria beeldkwaliteit: 
- inrichting en beheer Leidingenstraat 
  aansluiten bij omgeving
- ten noorden van Essendijk inpassen in 
  afwisselend open en besloten karak-
  ter en het onregelmatige verkavelings
  patroon 
- markante groene rand ter plekke van 
  Koedoodzone en de nieuwbouw van 
  Portland
- ten zuiden van Essendijk onderdeel 
  van open landschap en inrichting en 
  beheer gelijk aan aangrenzende gebie
  den
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Watergang langs de Achterweg Oostwest watergang in Zegenpolder

4.2.10 Watergangen

Huidige beeldkwaliteit: Een aantal wa-
tergangen in het plangebied vormen een 
sterke verwijzing naar de ontstaansge-
schiedenis. In de polder Buitenland van 
Rhoon is de watergang langs de Achter-
weg nog een restant van de ontwatering 
van een oude aanwaspolder. Ditzelfde 
geldt voor de oostwest-watergangen in 
de Zegenpolder en de Molenpolder. In 
de huidige situatie zijn de watergangen 
soms onderbroken. Ook zijn karakteris-
tieke meanders geleidelijk verdwenen. 
In de Zegenpolder en de Portlandpolder 
zijn de voormalige boezemvaarten naar 
de voormalige molens nog als kavelsloot 
herkenbaar.

Gewenste beeldkwaliteit: In het al-
gemeen dienen de watergangen in het 
plangebied behouden te blijven. Ten 
eerste vanwege de afwatering en ten 
tweede voor de beleving van het ver-
kavelingspatroon. De cultuurhistorisch 
waardevolle watergangen worden bij 
voorkeur beter beleefbaar gemaakt. 
Onderbrekingen worden hersteld en 
meanders worden gereconstrueerd. On-
derzoek moet uitwijzen welke functie de 
molen in de Zegenpolder kan hebben 
in de waterhuishouding. En op welke 
wijze voormalige boezemvaarten beter 
beleefbaar gemaakt kunnen worden in 
het landschap. 

 

Criteria beeldkwaliteit: 
- handhaven en beleefbaar maken van 
  cultuurhistorisch waardevolle water
  gangen
- reconstrueren van de oorspronkelijke 
  loop door onderbrekingen te helen 
  en meanders te realiseren en accentu-   
  eren
- verhogen van de beleefbaarheid van 
  de voormalige boezemvaarten 
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Referentie voor coulissenlandschap Referentie voor afwisselend 
natuurakkerlandschap

Onregelmatige blokverkaveling Houtsingels van bomenschermen of bredere 
bosstroken 

4.3 Beeldkwaliteit vlakken

4.3.1 Polder het Buitenland van 
         Rhoon

Huidige beeldkwaliteit: De Polder het 
Buitenland van Rhoon heeft in de hui-
dige situatie een agrarische bestemming 
en gebruik. De polder wordt geken-
merkt door een onregelmatige blokvor-
mige verkaveling. De polder is afwisse-
lend open en besloten en daarmee min-
der open dan de polders ten zuiden van 
de Essendijk. De beslotenheid wordt 
gevormd door houtsingels en boomgaar-
den. Relicten van oude (aanwas)polders 
zijn nog zichtbaar in de vorm van de 
Nieuwe Weg en de Achterweg (voorma-
lige dijken) en de aanwaspolder rondom 
de Oude Weg. Manifest aanwezig in de 

polder is de zorgboerderij de Buyten-
hof, via een oprijlaantje aangetakt op 
de Rijsdijk. De polder valt grotendeels 
binnen de invloedssfeer van de A15 en 
de daaraan grenzende bedrijvigheid. 
Het landelijke karakter wordt hierdoor 
aangetast alsmede door de nieuwbouw 
van Portland.

Gewenste beeldkwaliteit: Het grond-
gebruik in de polder zal wijzigen als 
gevolg van een nieuwe balans tussen 
landbouw, recreatie en natuur. Een gro-
tere mate van beslotenheid is mogelijk 
door een verdere ontwikkeling van het 
afwisselend open en besloten karakter 
van de polder tot een krachtig coulis-
senlandschap. Op deze manier wordt de 
negatieve invloedssfeer van de randen 
(Rhoonse Baan, A15, Portland/Carnisse-

lande) op een vanzelfsprekende manier 
verzacht. De beslotenheid wordt met 
inachtneming van het huidige verkave-
lingspatroon vormgegeven met lijnen 
(houtsingels, struweel, elzenhagen), 
vlakken (bijvoorbeeld hoogstam boom-
gaard) en punten (erfbeplanting). Wel 
moet voldoende openheid behouden 
blijven. In het coulissenlandschap wor-
den ‘cruciale’ zichtrelaties behouden. 
Het zicht op de randen (A15, Portland) 
wordt onderbroken om het authentieke 
landelijke karakter van het gebied te 
versterken. Zichtrelaties met ‘het land-
schap’ (bijv. Essendijk en monumentale 
boerderijen) blijven behouden en wor-
den geaccentueerd. Landschappelijke 
relicten, zoals bijvoorbeeld de aanwas-
polder, de voormalige dijken en cul-
tuurhistorisch waardevolle watergangen, 

mogen in het landschap geaccentueerd 
worden. 

Criteria beeldkwaliteit: 
- ontwikkelen coulissenlandschap door 
  middel van een grotere mate van 
  beslotenheid
- voldoende openheid behouden
- zichtrelaties met randen (A15, Port-
  land) worden met groen onderbroken
- cruciale zichtrelaties, met bijv. land-
  schap en monumentale boerderijen,  
  behouden en ontwerpen
- landschappelijke relicten accentueren
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Rationeel orthogonale verkaveling Huidige oostwest-watergang door 
Zegenpolder

Referenties voor verbreden en natuurvrien-
delijke inrichting watergangen

4.3.2 Zegenpolder, Molenpolder 
         en Portlandpolder

Huidig beeldkwaliteit: De polders ten 
zuiden van de Essendijk (Zegenpolder, 
Molenpolder en Portlandpolder) zijn 
in de huidige situatie relatief eendui-
dig qua grondgebruik (akkerbouw) en 
verschijningsvorm. De polders zijn rati-
oneel orthogonaal verkaveld via smalle 
watergangen met steile taluds. Met name 
de Zegenpolder en de Portlandpolder 
zijn grootschalig open. Vanwege de lig-
ging op de kreekrug is de Molenpolder 
van oudsher iets amorfer verkaveld.  
Met name aan de Essendijk is bebou-
wing aan of in de polder gesitueerd. 
Kenmerkend is de oostwest-oriëntatie 
van de dijken en de polders met als 
gevolg dat ook de waterhuishouding 

via een centrale wetering in oostwest-
richting georganiseerd is. De verkave-
ling staat hier weer loodrecht op, in 
noordzuid-richting. De polders worden 
in noordzuid-richting doorsneden via 
de Schenkeldijk, de Korte Weg en de 
Veerweg en (het onderhoudspad langs) 
de Leidingenstraat. De Molenpolderse 
Zeedeijk en de Blinde Weg vormen een 
uitzondering als oostwest- ontsluiting 
door de Portlandpolder.

Gewenste beeldkwaliteit: Het grond-
gebruik in de polders zal deels veran-
deren als gevolg van een nieuwe balans 
tussen landbouw, natuur en recreatie. 
De agrarische bedrijfsvoering blijft 
beeldbepalend. Door natuurlijke water-
gangen, akkerranden en meer variatie 
in het grondgebruik zal het verkave-

lingspatroon zich meer gaan tekenen. 
De mate van openheid blijft behouden. 
Het verkavelingspatroon wordt versterkt 
door de watergangen te verbreden en te 
voorzien van flauwe, natuurvriendelijke 
oevers. De huidige oostwest-weteringen 
blijven ook in de toekomst de drager 
van het watersysteem en worden wor-
den als krachtige natuurlijke aders 
ingericht. Landschappelijke relicten als 
watergangen, de oude molens en de 
aanwaspolder in de Zegenpolder, wor-
den geaccentueerd.

De Essendijk is de landschappelijke en 
recreatieve drager van het gebied. Om 
landschap en cultuurhistorie maximaal 
leesbaar te houden vanaf de Essendijk 
moet het verkavelingspatroon langs de 
Essendijk zichtbaar blijven, alsmede de 

grootschalige openheid. Bosschages of 
ander opgaand groen moeten voorko-
men worden langs de zuidzijde van de 
Essendijk en langs de Molenpolderse 
Zeedijk. 

Criteria beeldkwaliteit: 
- behoud grootschalige openheid
- behouden en versterken van verkave-
  lingspatroon door verbreden en 
  natuurvriendelijk inrichten van de 
  watergangen
- accentueren landschappelijke relicten  
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Het Weegje 3Rijsdijk 96, Buytenhof van RhoonEssendijk 4 Korte Weg 4

4.4 Beeldkwaliteit punten

4.4.1 Monumentale boerderijen

Huidige beeldkwaliteit: In en rondom 
het plangebied zijn verschillende mo-
numentale boerderijen aanwezig. De 
oudste zijn te vinden in de noordelijkste 
polder Buitenland van Rhoon: Reesteijn 
(1470), Heuvelsteijn (17e eeuw/1906), 
Johannahoeve (1790) en Buytenhof 
(1600/1905). Ook de zuidelijke polders 
zijn markante boerderijen aanwezig 
zoals de Portlandhoeve (1803) en de 
Zegenhoeve (1890). In het plangebied 
van de 600 ha zijn twee boerderijen 
aangemerkt als rijksmonumenten: 
Veerweg 3 (Portland hoeve) en Rijsdijk 
104. De boerderijen zijn karakteristiek 
voor de streek en de periode waarin ze 

gebouwd zijn. Zie hoofdstuk 5 voor een 
omschrijving van de architectonische 
beeldkwaliteit. De boerderijen zijn in 
enkele gevallen nog onderdeel van de 
zittende agrarische bedrijven. Op land-
schappelijk niveau zijn de monumentale 
boerderijen de ‘parels’ en smaakmakers 
in het plangebied. Het zijn qua architec-
tuur en erfinrichting grotere eenheden 
dan de woonbebouwing in het plange-
bied. Door de volwassen beplanting op 
de erven zijn de boerderijen groene en 
waardevolle ankerpunten in het land-
schap. De erfinrichting verschilt, maar 
is over het algemeen sober, functioneel 
en groen. De voorzijde van het erf had 
veelal een groene inrichting, enerzijds 
vanuit representativiteit en anderzijds 
vanuit nutsdoeleinden (moestuin, leibo-
men als natuurlijk zonnescherm, boom-

gaard). De achterzijde van het erf was 
meer verhard en functioneel toegespitst 
op de agrarische bedrijfsvoering.    

Gewenste beeldkwaliteit: De mo-
numentale boerderijen moeten anker-
punten blijven in het landschap. De 
boerderijen staan, net als in het huidige 
landschap, (deels) vrij in de ruimte. Een 
voldoende mate van landschappelijke 
inbedding moet gehandhaafd worden. 
Wenselijk is om de boerderijen binnen 
de nieuwe context van de toekomstige 
inrichting een passende invulling te 
geven, zowel programmatisch als ruim-
telijk. Bij een eventuele herinrichting 
moeten de monumentale boerderijen 
zo veel mogelijk in originele staat ge-
handhaafd of teruggebracht worden. 
Wat overigens niet wil zeggen dat geen 

ruimtelijke en programmatische aanpas-
singen mogen plaatsvinden. Aandachts-
punten zijn de ruimtelijke compositie 
van hoofd- en bijgebouwen, de maat 
van de kavel ten opzichte van de bebou-
wing en de inrichting en beplanting van 
het erf. 

Criteria beeldkwaliteit: 
- ontwerpen als ankerpunten in het 
  landschap
- situering (deels) vrij in de ruimte door 
  voldoende mate van landschappelijke 
  inbedding
- behoud van cruciale zichtrelaties
- passende ruimtelijke en programma-
  tische invulling 
- handhaven of terugbrengen in origi-
  nele staat
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Houten wipmolen Stenen grondzeiler

Beeldkwaliteit Landschap

Oude molenlocaties

4.4.2 Oude molenlocaties 

Huidige beeldkwaliteit: In de huidige 
situatie zijn de molens niet zichtbaar. 
Wel is de locatie in de Zegenpolder te-
rug te vinden in het landschap.

Gewenste beeldkwaliteit: De oude 
molens vertellen het verhaal van de 
landschappelijke ontstaansgeschiedenis. 
Daarmee hebben ze betekenis voor het 
Buijtenland van Rhoon. Wenselijk is om 
op de betreffende locaties de molens te 
reconstrueren dan wel te verwijzen naar 
het oorspronkelijke bestaan. Er ligt een 
initiatief om de houten wipmolen in de 
Zegenpolder te reconstrueren. Voor de 
Portlandpolder wordt gedacht om de 
molen op een passende manier te ac-

centueren en landschappelijk en functi-
oneel in te passen.

Criteria beeldkwaliteit: 
- zo mogelijk reconstrueren van molens
- molenplaatsen accentueren en land-
  schappelijk en functioneel inpassen 
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Linker- en rechterpagina: referenties van ingetogen vormgeving en materiaal- en kleurgebruik passend binnen de landelijke context 

4.5 Beeldkwaliteit overig

Naast bovengenoemde landschapseen-
heden zijn ook andere aspecten van 
belang voor de beeldkwaliteit van het 
landschap. Gedacht kan worden aan:
- verhardingen (weg, fietspad, wandel/
  struinpad, parkeerterreinen)
- meubilair (banken, picknick sets, af-
  valbakken, routepaaltjes, informatie-
  borden, hekwerken, sluis- en klaphek-
  ken)
- waterpassages (bruggen, duikers en 
  dammen)
- beplantingen

Huidige beeldkwaliteit: Voor zover 
deze elementen al voorkomen in de 
huidige situatie wordt de beeldkwaliteit 
het best getypeerd door termen als lan-

delijk, agrarisch, sober, robuust en inge-
togen. Wegen en fietspaden zijn in asfalt 
uitgevoerd. Bruggen en duikers zijn 
veelal basale en eenvoudige construc-
ties over het water. Beplantingen zijn 
veelal inheems en gedijen goed op de 
kleiige ondergrond. In het algemeen kan 
gesteld worden dat vormgeving, kleur-
gebruik, soortenkeuze en dergelijke 
ondergeschikt zijn aan het functioneren 
en daarmee onopvallend zijn ingepast in 
het landschap.

Gewenste beeldkwaliteit: In dit beeld-
kwaliteitplan wordt slechts op hoofdlij-
nen gestuurd op de beeldkwaliteit van 
verhardingen, meubilair, waterpassages 
en beplantingen. Hierbij worden twee 
uitgangspunten gehanteerd. Het eer-
ste uitgangspunt is dat de vormgeving 

ondergeschikt is aan het functioneren 
en dat materiaal- en kleurgebruik past 
binnen de landelijke context. De vorm-
geving is ingetogen, degelijk en robuust. 
Het kleurgebruik is niet schreeuwerig 
en voegt zich in het landschap. Voor 
materiaalgebruik en soortenkeuze wordt 
inspiratie gezocht in het plangebied. 

Het tweede uitgangspunt is dat voor het 
gehele plangebied een familie aan pro-
ducten en materialen wordt toegepast. 
Dit verhoogt de herkenbaarheid. Tevens 
wordt op deze manier samenhang gere-
aliseerd tussen de verschillende onder-
delen van het Buijtenland van Rhoon en 
wordt het geheel meer dan de som der 
delen.  

Criteria beeldkwaliteit: 
- vormgeving is ondergeschikt aan het 
  functioneren
- materiaal- en kleurgebruik passen bin-
  nen de landelijke context
- een familie aan producten en materia-
  len vergroot de herkenbaarheid van en 
  samenhang in het Buijtenland van 
  Rhoon
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bedrijvigheid
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Hetzelfde geldt voor woningbouw ...5. Beeldkwaliteit Bebouwing
5.1 Doel beeldkwaliteitplan

Deze paragraaf, waarin de behoefte tot 
sturing op beeldkwaliteit van de bebou-
wing wordt toegelicht, bevat overeen-
komsten en dubbels met hoofdstuk 2. 
Hiertoe is gekozen om een maximale 
volledigheid na te streven van dit archi-
tectonische deel van het beeldkwaliteit-
plan. 

Het vigerende bestemmingsplan maakt 
woningbouw volgens de ruimte-voor-
ruimte-regeling mogelijk evenals de 
ontwikkeling van recreatie en bedrijvig-
heid. Daarnaast bestaat er de mogelijk-
heid voor vervangende nieuwbouw 
ter plaatse van bestaande bebouwing. 
Een bestemmingsplan garandeert ech-
ter geenszins dat er ruimtelijke en/of 
architectonische samenhang ontstaat. 
Samenhang tussen bestaande en nieuwe 
bebouwing, samenhang tussen wo-
ningbouw en bedrijfsmatige objecten, 
samenhang tussen nieuwe woningbouw 
onderling of tussen bedrijfsobjecten 
onderling.

Op de hiernaastliggende bladzijde en 
deze bladzijde staan twee collages: 
één van mogelijke invullingen met al-
lerhande bedrijfsobjecten en één met 
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bebouwingstypologie

materiaalgebruik

gevelcompositie

detaillering

korrelgrootte

openheid-geslotenheid gevels
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dwingend te zijn, zodat op allerlei ande-
re aspecten veel vrijheid kan worden ge-
laten. Als voorbeeld van aspecten waarin 
meer vrijheid wordt gelaten kan worden 
gedacht aan korrelgrootte, detaillering, 
gevelcompositie, openheid-geslotenheid 
van de gevels, plasticiteit, geleding, et 
cetera. Zie hiervoor ook het schema 
op de linkerpagina. Bovendien worden 
voor woningbouw en bedrijfsbebouwing 
nagenoeg dezelfde regels gehanteerd, 
waardoor een sterke samenhang tussen 
beide kan ontstaan. 

vrijstaande woningbouw. De verschei-
denheid aan functies en bouwvolumes 
binnen bijvoorbeeld de recreatiesector 
is enorm: van observatiehut tot manege 
en van pannenkoekenhuisje. Als dan 
ook nog eens de verschijningsvorm alle 
kanten op kan, dan ontstaat er bijna 
per definitie een wildgroei aan stijlen, 
korrelgroottes, materialen en kleuren. 
Kortom: chaos.

Vandaag de dag zijn de middelen om 
een gebouw mee op te trekken onbe-
grensd. En als alles kan, dan komt er 
waarschijnlijk ook van alles. Dit leidt tot 
een grote verscheidenheid en diversiteit. 
Zo divers dat het van alles wat is, maar 
als totaliteit eigenlijk niets. Verromme-
ling is vaak niet eens het gevolg van het 
feit dat er zo veel wordt ontwikkeld, 
maar het gevolg van het ontbreken van 
enige architectonische en/of landschap-
pelijke samenhang tussen de verschil-
lende ontwikkelingen. 

Wil men samenhang dan zal er dus 
onvermijdelijk sturing nodig zijn, bij-
voorbeeld via het beeldkwaliteitplan. 
Een beeldkwaliteitplan zorgt voor een 
bepaalde mate van zekerheid: men weet 
binnen welke bandbreedte plannen 
gerealiseerd. Verrommeling wordt te-
gengegaan en daarmee wordt een zekere 
waardevastheid gecreëerd. Iedere vorm 
van vergroten van zekerheid levert een 

inperking van vrijheid op. Zekerheid 
en vrijheid zijn twee uiteinden van een 
spectrum, net zo goed als verschei-
denheid en eenduidigheid, chaos en 
samenhang, nieuw c.q. onbekendheid 
en herkenbaarheid, et cetera. Zie hier-
voor ook het schema op pagina 8. Niets 
regelen ofwel veel vrijheid laten, leidt 
meestal vanzelf tot een resultaat links op 
het spectrum. Om meer in het midden 
of rechts van het midden uit te komen 
moet men zaken regelen. Tegelijkertijd 
is teveel regelen en sturen niet zaligma-
kend. 

Cultuurhistorie en gebiedseigen 
kenmerken als leidraad
Door de beperkingen die worden opge-
legd in ieder geval aan te laten sluiten 
bij de aanwezige architectonische karak-
teristiek, levert die inperking de minste 
pijn op bij het ontwikkelen van plan-
nen. Het is namelijk goed uit te leggen 
waarom de beperkingen zijn opgelegd.

Dit beeldkwaliteitplan is niet bedoeld 
om de huidige architectonische karak-
teristiek te bevriezen, maar om nieuwe 
ontwikkelingen een rode draad en een 
bandbreedte mee te geven, net voldoen-
de om een eigen karakteristiek te laten 
ontstaan en om verrommeling te voor-
komen. Er is hier een keuze gemaakt 
om juist op een tweetal aspecten, bouw-
typologie en materiaalgebruik, tamelijk 
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Middenlangsdeeltype

Veel kavels worden begrensd door wa-
ter. Andere voorkomende afgrenzingen 
zijn gaas opgespannen op houten palen, 
hagen of andersoortige lage beplanting. 
Slechts hier en daar ziet men houten en 
metalen hekwerken en/of muren. De 
percelen van veel oude, maar ook enkele 
nieuwe gebouwen zijn voorzien van 
opvallende sierlijke toegangshekken.

Aanvullend op de omschrijving in pa-

ragraaf 2.4 kan het plangebied met de 
volgende termen getypeerd worden: 
  klei, aards, landelijk, lokaal, boomrijke 
  dijken, dijkwoningen, kreken, slootjes, 
  openheid, agrarisch, sober, rubuust, 
  ingetogen, gemeenschap, traditie, 
  trots op afkomst en eigen cultuur.

Tezamen met de foto’s op de linkerpa-
gina geeft dit een karakterschets van het 
gebied.
  
  

5.2 Analyse huidige 
      bebouwing

De bestaande bebouwing in het plange-
bied in ogenschouw nemend, ontstaat er 
een redelijk consistent ‘plaatje’ van typi-
sche kenmerken. Een deel van de nieu-
were bouwwerken sluit vrijwel naadloos 
aan op dit consistente plaatje. Opvallend 
is desondanks dat de grootste afwijkin-
gen ten opzichte van de gemene delers 
in grote lijnen de jongere bebouwing 
betreft. Ofwel, hoe ouder de bebouwing 
hoe sterker de overeenkomsten. De hier-
onder beschreven kenmerken vormen 
dus de gemene deler en dekken dus niet 
het totaal van alle bestaande bebouwing. 
De bebouwing die deze kenmerken niet 
bezit, beschouwen we als de uitzonde-
ringen die de regel bevestigen. 

Er zijn enkele boerderijen die ruim 100 
jaar geleden zijn gebouwd. Deze zijn 
van het middenlangsdeeltype. Deze 
zou men kunnen beschouwen als de 
archetypes van de bebouwing van het 
plangebied. De bebouwing bestaat vrij-
wel altijd uit een begane grondlaag en 
een kap.

Er kan onderscheid worden gemaakt 
tussen dijkbebouwing en overige bebou-
wing. Ook dijkwoningen hebben een 
laag plus kap, gezien vanaf dijkniveau. 

Gebouwen zonder kap vormen een 
uitzondering. De kap variëert sterk in 
grootte. Dit is mede afhankelijk van de 
functie van het gebouw. In sommige 
woningen past er meer dan een normale 
woonlaag in de kap, de extra laag is dan 
meestal een bergzolder. De kaphelling 
is in het algemeen redelijk steil: 45 a 50 
graden. Minder steile kappen vormen 
een uitzondering.

De kaprichting van dijkwoningen is 
vrijwel altijd parallel aan de dijk. Het 
merendeel van de bebouwing onder-
aan de dijk in het polderland heeft de 
kaprichting dwars op de dijk.

Nagenoeg alle bebouwing tot circa 1940 
heeft een zuiver zadeldak. Slechts bij 
enkele schuren is er een klein stukje 
afgewolfd. Pas vanaf circa 1980 komt 
het vaker voor dat bouwwerken worden 
uitgevoerd met een zadeldak met grotere 
wolfseinden, met een schilddak of met 
een tentdak. Dit zijn verwijzingen naar 
de bouwtraditie in z’n algemeenheid, 
maar niet naar de gebiedseigen bouw-
traditie. 

De gevels zijn nagenoeg altijd opgetrok-
ken uit metselwerk. Soms zijn delen van 
de gevel gepotdekseld met horizontale 
houten delen (zwart). Ook bijgebouwen 
of (agrarische) bedrijfsgebouwen zijn 
soms in hout uitgevoerd, ook hier nage-
noeg altijd zwart. 
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De basis voor alle bebouwing is: een laag met kap. Het zadeldak kan in verschillende vormen voorkomen, er zijn echter ook kapvormen 
uitgesloten.

Dijkwoningen krijgen een langskap, woningen onderaan de dijk een dwarskap.
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dijkwoning

De korrelgrootte loopt sterk uiteen, desondanks geldt voor alle bebouwing van klein tot groot dezelfde typologie.

woning

5.3 Bebouwingstypologie 
      en korrelgrootte

De bebouwingstypologie voor de nieu-
we bebouwing is gebaseerd op hetgeen 
nu overwegend voorkomt: één bouw-
laag met kap. In principe geldt dit voor 
alle denkbare functies: woningbouw en 
alle recreatie- en bedrijfsbebouwing. 
Deze typologie geeft uitdrukking aan 
landelijkheid en aan de verbinding met 
de grond, de aarde.

De voorgeschreven kapvorm is het za-
deldak. Deze kan worden uitgevoerd in 
zijn meest traditionele vorm, maar ook
als variaties hierop. Er moet echter altijd 
sprake zijn van een duidelijke noklijn. 
Een afgeplat dak is daarmee uitgesloten.

Indien de functie dit vereist, kan de be-
gane grondlaag heel groot worden. Ook
dan blijft de kap een vereiste. Indien de
begane grondlaag is samengesteld uit
meerdere kleine grondvlakken, kan elk
volume zijn eigen kap krijgen. Ook de 
bijgebouwen zijn voorzien van een kap. 

Voor woningbouw geldt dat er naast 
het hoofdgebouw niet meer dan twee 
bijgebouwen mogen zijn. Allerhande 
bergings- en opslagmogelijkheden zul-
len dus in het ontwerp moeten wor-
den meegenomen. Voor recreatie- en 
bedrijfsbebouwing geldt in principe 

hetzelfde. Indien echter de functiona-
liteit dwingend vraagt om meerdere 
losse gebouwen, dan bestaat hiervoor 
de ruimte. Ook hier geldt echter dat bij 
voorbaat elke vorm van ruimtebehoefte 
integraal moet worden meegenomen in 
het ontwerp.

Alle dijkwoningen krijgen een kap pa-
rallel aan de weg. Woningen onderaan 

de dijk in het polderland krijgen een 
kap dwars op de dijk.
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door bewerking kap en nok- en gootlijnVariatiemogelijkheden op basistype: door uitbouw en insnijding van het volume door bewerking van het grondvlak
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Voorbeeld: traditionele woning met zadeldak Voorbeelden van afgeleides van de traditionele woning: oplopende nok, asymmetrische kap, 
gebogen dakvlakken, aanbouwen, grote overstekken, geknikte nok- en gootlijn.

De bebouwingstypologie is afgeleid van 
de bebouwing in het gebied zoals men 
die aantreft en dan met name op con-
sequente toepassing hiervan tot aan de 
tweede wereldoorlog. Van belang is dat 
deze typologie weliswaar strikt is, maar 
tevens kan worden gezien als inspiratie-
bron. Dit betekent dus ook: vrij associë-
ren op dit archetype en creatief omgaan 
met de kenmerken.

Zo kan men dus sterk variëren op de 
wijze waarop men met de kap omgaat: 
overstekken, oplopende noklijn, ge-
knikte noklijn, gekromde noklijn, een 
asymmetrische kap. 

Men kan variëren door aanbouwen of 
uitsnijdingen van het hoofdvolume te 
ontwerpen: dakkapellen, dakuitbouwen, 
uitsnijding van het deel van het hoofd-

volume, een verticale of horizontale 
uitsnijding uit de kap (bijvoorbeeld ten 
behoeve van een loggia), een aanbouw 
met doorlopende kap, een veranda als 
onderdeel van het hoofdvolume.

Daarnaast kan worden gevarieerd met 
het grondvlak van het hoofdvolume: een 
verschuiving, een knik, een verdraaiing, 
een verdubbeling, een tordering, een 
samenstelling van meerdere volumes.

Deze opsomming is niet uitputtend, 
maar geeft een indruk van de oneindige 
mogelijkheden binnen de (ogenschijn-
lijke beperking van de) vastgelegde 
typologie. 
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tot 8 meter breed 8 tot 14 meter breed 14 tot 20 meter breed meer dan 20 meter breed
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5.4 Bebouwingsregels

Hoewel het niet te bedoeling is om en 
keurslijf vast te leggen, is het onover-
komelijk toch een bandbreedte vast te 
leggen om houvast te bieden en zonodig  
te handhaven.

Voor woonbebouwing geldt voor het 
hoofdgebouw: 
- maximale (nok)hoogte: 10 meter
- maximale goothoogte: 4 meter

Voor het bijgebouw geldt:
- maximale nokhoogte: 6 meter
- maximale goothoogte: 3 meter

Voor bedrijfsmatige bebouwing geldt:
- maximale (nok)hoogte: 11 meter
- maximale goothoogte: 4 meter

Via een vrijstellingsbevoegdheid in het 
bestemmingsplan wordt voor recreatie-
bebouwing een goothoogte tot 6 meter 
toegestaan, indien met een lagere goot-
hoogte de specifieke recreatieactiviteiten 
niet goed mogelijk zijn.

Afwijking van de maximale goothoogte 
bedraagt maximaal 33% per goot en 
maximaal 20% van de totale gootlengte 
ten behoeve van uitbouw van de kap 
voor dakkapellen, dakopbouwen en 
dakuitbouwen. 

De kaphelling is zeer bepalend voor het 
karakter en daarom wordt ook hier een 
bandbreedte voor aangegeven met dien 
verstande dat ook hier via vrijstellingen 
ruimte wordt geboden om praktische 
mogelijkheden te bieden als de functi-
onaliteit van het gebouw in het geding 
is. Aangezien de korrelgrootte sterk 
varieert, gelden voor verschillende kor-
relgroottes verschillende kaphellingen. 
Zie ook het schema op de bladzijde 
hiernaast.

Bandbreedte kaphelling:
- gebouw tot 8 m breed*: 35°-55°
- gebouw 8 tot 14 m breed*: 30°-50°
- gebouw 14 tot 20 m breed*: 25°-45°
- gebouw vanaf 20 m breed*: 20°-40°

* De breedte is hier de zijde die haaks op de 

kaprichting staat.

De hoofdvorm is zoals gezegd een laag 
met kap in de vorm van een zadeldak. 
Additioneel kan een afwijkend volume 
worden toegevoegd, mits dit een inte-
graal en onmisbaar onderdeel vormt van 
de totale compositie, een ondergeschikt 
bouwdeel is en beperkt is in zijn afme-
tingen. Het gaat hierbij om maximaal 75 
m³ voor woningbouw en maximaal 100 
m³ voor bedrijfsmatige bebouwing. De 
regels wat betreft bouwhoogte blijven 
van toepassing. Hieronder enkele voor-
beelden ter illustratie.
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5.5 Verkaveling 
      woonbebouwing

De proviciale ruimte-voor-ruimte-
regeling maakt woningbouw in het 
gebied mogelijk. Hiertoe moet de 
eigenaar van het perceel z’n agrarische 
opstallen afbreken, zodat de hoeveelheid 
bebouwing afneemt en het perceel 
groener wordt. 

Hiernaast wordt dit proces in beeld 
gebracht. Per stap wordt beschreven 
welke voorwaarden vanuit beeldkwali-
teit worden gesteld.

1:  bestaande situatie

2:  perceel na afbraak agrarische opstal-           
     len

3:  nieuwbouw woning met bijgebouw
     (garage en/of berging)

     De nieuwbouw staat in of achter de
     rooilijn van het reeds bestaande 
     pand. 

     Bijgebouwen staan minimaal 5 me
     ter achter de voorgevelrooilijn van 
     het hoofdgebouw.

4:  perceel wordt verdeeld in twee delen
     over de gehele diepte van het per-
     ceel. 

4a: de perceelscheiding wordt bij voor-
      keur gevormd door een watergang.

4b: indien water als erfscheiding om
      dringende redenen niet mogelijk of
      gewenst is, kan de erfafscheiding 
      worden gevormd door een haag.

5:  de voortuin vormt het representa-
     tieve deel van het erf en wordt groen
     ingericht en wordt alleen doorsne
    den met verharding door een oprit, 
    die niet veel breder is dan één auto.

    Stallings- c.q. parkeerplaatsen voor
     auto’s liggen achter de voorgevelrooi-
    lijn van het hoofdgebouw.

    De nieuwe toegang tot het perceel
    wordt gevormd door een (eenvou-
    dige) brug.
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Basismaterialen gevels Basismaterialen gevels (vervolg) Materialen kozijnen, ramen en deuren Basismaterialen daken
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5.6 Voorschriften bedrijfs-
      matige bebouwing
 
Als er bedrijfsmatige (recreatie) objecten 
gerealiseerd worden, hebben deze naar 
alle waarschijnlijkheid een openbare 
functie en veelal een commercieel oog-
merk. Representativiteit, zichtbaarheid 
en expressiviteit spelen hier een grotere 
rol dan bij woningbouw. Gekozen wordt 
hier voor intrinsieke middelen, als 
onderdeel van de architectuur zelf, die 
opvallende doch ingetogen resultaten 
geven en die passend zijn in dit land-
schap. Dit in tegenstelling tot ‘toeters, 
bellen en vlaggen’ die als opsmuk op en 
om de bebouwing worden geplakt en 
geplant. 

Het belangrijkste middel is een sterke 
expressiviteit door robuust en uitbundig 
metselwerk.  

De mate van openheid-geslotenheid van 
de gevels wordt vrijgelaten. Hiermee 
ontstaat een ander belangrijk middel om 
uitdrukking te geven aan de openbaar-
heid. 

Gebouwen
Hoofdvorm:
- een laag plus kap (zadeldak), zie ook
  paragraaf 5.4

Basisgevelmateriaal: 
- baksteen
   •  handvorm steen 
   •  diepe, gearticuleerde of grove voeg
      eventueel bijzondere metselverban
      den of vuil metselwerk
   •  kleurstelling: aards, donkerbruin
      tot rood
   •  nuancering mogelijk door menging
      van kleuren, waarbij ook kleuren
      buiten genoemd spectrum kunnen
      worden tussengevoegd 
- (horizontale gepotdekselde) massieve    
  houtdelen
   •  kleurstelling: zwart

Materiaal kozijnen, posten, ramen: 
- hout
   •  kleurstelling: wit of naturel 
      draaiende delen wit of donker
- staal of aluminium
   •  kleurstelling: naturel, wit  of donker 

Materiaal daken: 
- gebakken pannen (mat), riet of hout 
- in de plandelen waar hoogwaardige 
  natuur wordt gerealiseerd zijn ook 
  gras- of vegetatiedaken toegestaan.

De hoeveelheid glas is niet aan een 
maximum onderhevig. Het glas dient 
echter wel volledig doorzichtig te zijn. 
Geëmailleerd, getint en spiegelglas zijn 
niet toegestaan. ‘Melkglas’ is in beperkte 
mate toegestaan indien hiervoor functio-
nele argumenten zijn aan te voeren.
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Ruime opzet parkeren ingebed in groen 

Erfscheiding door water, of door een haag indien water niet mogelijk is

Toegang erf gemarkeerd door luchtig en transparant toegangshek
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Erf
De inrichting van erven van boerderijen 
kende vanuit het gebruik ervan enkele 
wetmatigheden. Uiteraard zijn deze wet-
matigheden bij een andere bestemming 
niet meer altijd van toepassing. Ze dra-
gen echter wel bij aan de karakteristiek 
van het gebied en enkele zijn zeer bruik-
baar om de kwaliteit van het gebied ook 
in de toekomst te waarborgen.

De voorzijde van het erf was zeer groen, 
deels vanwege representativiteit maar 
vooral ook vanuit het nut: een moes-
tuin, een boomgaard, bloemen, een 
zonnescherm van leilindes indien de 
voorgevel op het zuiden lag. Aan de 
zijkanten van de erven stonden bomen 
die als gebruikshout konden worden 
aangewend. De achterzijde had een 
nutsfunctie, er was een sterke relatie 
met de achterliggende akkers en wei-
landen. Hier is meer erfverharding. Hier 
staan de bijgebouwen, de voertuigen en 
werktuigen. 

De erven werden veelal omringd door 
water, vanwege de afwatering, maar ook 
als erfafscheiding.

Regels erfinrichting
Het is van belang dat nieuwe voorzie-
ningen goed passen in het concept van 
het landschap. Bij de inrichting van 
het erf dient hiermee sterk rekening te 
worden gehouden. Dit betekent dat het 

zeer extensief gebruikte parkeerplaat-
sen, kunnen deze ook in gras worden 
uitgevoerd gestabiliseerd met stabilisa-
tieroosters. 

Erfafscheiding
In principe wordt het erf met een 
watergang afgescheiden. Indien er 
zwaarwegende argumenten zijn om 
naast of in plaats van een watergang een 
andere erfafscheiding toe te passen, dan 
kan dat in de vorm van hagen. 

Eventuele hekwerken zijn alleen 
toegestaan indien deze onzichtbaar zijn 
opgenomen in deze hagen. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld 
bovenaan een dijk, heeft een lichte 
eenvoudige erfafscheiding de voorkeur: 
gaas opgespannen op houten palen.

Erftoegang
De toegang tot het erf wordt in sommige 
bestaande gevallen gemarkeerd. Meestal 
is er een eenvoudige vlakke plaatbrug. 

Deze wordt soms gecombineerd met 
een toegangshek. De vooroorlogse erven 
kenmerken zich door lichte transpa-
rante toegangshekken. Bij meer recente 
ontwikkelingen zijn ze steeds zwaarder 
uitgevoerd: zware hoge gemetselde ele-
menten of zeer dichte hekken. Dit doet 
afbreuk aan het landelijke en parkach-
tige karakter. Opvallende toegangshek-

erf groen en ruim van opzet moet zijn. 
Rood en grijs (bebouwing en verhar-
ding) moeten in een goede (onderge-
schikte) verhouding blijven met groen 
en blauw (beplanting, gazons en water). 
Dit geldt ook voor de bijbehorende 
parkeerplaatsen.

Algemeen: 
- erven zo groen mogelijk inrichten, 
  verharding zoveel mogelijk beperken 
  tot oprit, parkeerplaatsen en terras. Bij 
  voorkeur gebakken klinkers en grind 
  als verhardingsmaterialen
- toepassing inheemse boomsoorten

Bijgebouwen en aanbouwen
Aanbouwen komen minimaal 3 meter 
achter de rooilijn van het hoofdgebouw. 
Bijgebouwen komen minimaal 5 meter 
achter de rooilijn. 

Afrasteringen van paardenbakken 
moeten zo natuurlijk en/of agrarisch 
mogelijk ogen. Een groene afrastering 
heeft sterk de voorkeur. Een houten 
afrastering is toegestaan indien deze 
ongelakt of transparant gelakt is.  

Parkeren
Parkeren is niet beeldbepalend en wordt 
minimaal achter de voorgevelrooilijn 
van het (hoofd)gebouw opgelost. De 
verharding van parkeerplaatsen vindt 
plaats met een open, elementen- of half-
verharding. Indien er ook sprake is van 

ken zijn toegestaan, mits deze luchtig en 
transparant zijn uitgevoerd.
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Op de percelen van recreatie objecten over-
heerst het groene karakter, bijvoorbeeld in 
de vorm van boomgaarden.

Extensief gebruikte parkeerplaatsen uitvoe-
ren als grasveld, eventueel beschermd door 
stabilisatiematten

Leilindes vormen vandaag de dag nog steeds 
een goede zonwering.

Bestratingsmaterialen erven bij voorkeur 
gebakken klinkers en grind.

Erfscheiding bovenaan de dijk open, 
laag en landelijk.

Paardenbakken en weilanden worden afgescheiden met natuurlijke en onopvallende materialen: naturel hout, dunne linten en/of lage beplanting.
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architect: Roos + Ros, Oud-Beijerland

architect:  Drost + van Veen, Rotterdam

architect: Aequo Architecturals, Assen

architect: Onix, Groningen
architect: FARO architecten, Lisserbroek

architect: Arkitema Architects, Aarhus (DK)

Voorbeelden bedrijfsmatige (recreatieve) bebouwing

architect: SchipperDouwes Architectuur, Wierden

architect: MTB arch., Amsterdam/Apeldoorn
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Basismaterialen gevels Materialen kozijnen, ramen en deuren Basismaterialen daken
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Voorbeelden woonbebouwing

architect: Fokkema Architecten, Delft

architect: Cor Kalfsbeek, Paterswoldearchitect: Maas Architecten, Lochem

architect: SchipperDouwes Arch., Wierden

architect: Soeters Van Eldonk, Amsterdam

architect: Achterbosch Arch., Leeuwarden

architect: Next Architects, Amsterdam

architect: Drijvers architecten, Oisterwijk

5.7 Voorschriften 
      woonbebouwing

Hoofdgebouw
Hoofdvorm:
- een laag plus kap (zadeldak), zie para-
   graaf 5.4

Basisgevelmateriaal: 
- baksteen
   •  handvorm steen 
   •  diepe, gearticuleerde of grove voeg
   •  kleurstelling: aards, donkerbruin
       tot rood
   •  nuancering mogelijk door menging
       van kleuren, waarbij ook kleuren
       buiten genoemd spectrum kunnen
       worden tussengevoegd 

Delen van de gevel kunnen eventueel 
worden uitgevoerd als (horizontale 
gepotdekselde) massieve houtdelen.
   •  kleurstelling: zwart

Materiaal kozijnen, posten, ramen: 
- hout
   •  kleurstelling: wit, naturel of donker 
- staal of aluminium
   •  kleurstelling: naturel, wit of donker  
       
Materiaal daken: 
- gebakken pannen (mat), riet of hout 
- in de plandelen hoogwaardige natuur
  met natuurakkers en zoetklei oermoe-
  ras zijn ook gras- of vegetatiedaken
  toegestaan.

De hoeveelheid glas is niet aan een 
maximum onderhevig. Het glas dient 
echter wel volledig doorzichtig te zijn. 
Geëmailleerd, getint en spiegelglas zijn 
niet toegestaan. 
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Toegang erf gemarkeerd door licht transparant toegangshek

Toegang erf over het water in de vorm van een eenvoudige brug

Erfscheiding door water

Erfafscheiding door een haag, indien water niet mogelijk is
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Erf
De inrichting van erven van boerderijen 
kende vanuit het gebruik ervan enkele 
wetmatigheden. Uiteraard zijn deze wet-
matigheden bij een andere bestemming 
niet meer altijd van toepassing. Ze dra-
gen echter wel bij aan de karakteristiek 
van het gebied en enkele zijn zeer bruik-
baar om de kwaliteit van het gebied ook 
in de toekomst te waarborgen.

De voorzijde van het erf was zeer groen, 
deels vanwege representatieviteit maar 
vooral ook vanuit het nut: een moes-
tuin, een boomgaard, bloemen, een 
zonnescherm van leilindes indien de 
voorgevel op het zuiden lag. Aan de 
zijkanten van de erven stonden bomen 
die als gebruikshout konden worden 
aangewend.   

De achterzijde had een nutsfunctie, er 
was een sterke relatie met de achterlig-
gende akkers en weilanden. Hier is meer 
erfverharding. Hier staan de bijgebou-
wen, de voertuigen en werktuigen. 
De erven werden veelal omringd door 
water, vanwege de afwatering, maar ook 
als erfafscheiding.

Erfafscheiding
In principe wordt het erf met een wa-
tergang afgescheiden. Indien er zwaar-
wegende argumenten zijn om naast of 
in plaats van een watergang een andere 
erfafscheiding toe te passen, dan kan dat 
in de vorm van hagen. 

Eventuele hekwerken zijn alleen toe-
gestaan indien deze onzichtbaar zijn 
opgenomen in deze hagen. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld 
bovenaan een dijk, heeft een lichte 
eenvoudige erfafscheiding de voorkeur: 
gaas opgespannen op houten palen.

Erftoegang
De toegang tot het erf wordt in sommige 
bestaande gevallen gemarkeerd. Meestal 
is er een eenvoudige vlakke plaatbrug. 
Deze wordt soms gecombineerd met 
een toegangshek. De vooroorlogse erven 
kenmerken zich door lichte transpa-
rante toegangshekken. Bij meer recente 
ontwikkelingen zijn ze steeds zwaarder 
uitgevoerd: zware hoge gemetselde ele-
menten of zeer dichte hekken. Dit doet 
afbreuk aan het landelijke en parkach-
tige karakter. Opvallende toegangshek-
ken zijn toegestaan, mits deze luchtig en 
transparant zijn uitgevoerd.

Regels erfinrichting
Algemeen: erven zo groen mogelijk 
inrichten, verharding zoveel mogelijk 
beperken tot oprit, parkeerplaatsen 
en terras. Bij voorkeur worden 
gebakken klinkers en grind gebruikt als 
belangrijkste verhardingsmaterialen.

Voortuin: groen inrichten, met 
uitzondering van een oprit, niet veel 
breder dan een auto.

Toepassing inheemse boomsoorten.

Bijgebouwen en aanbouwen
Aanbouwen minimaal 3 meter achter de 
rooilijn van het hoofdgebouw. 

Bijgebouwen minimaal 5 meter achter 
de rooilijn. 

Afrasteringen van paardenbakken en 
-weiden moeten zo natuurlijk en/of 
agrarisch mogelijk ogen. Een groene 
afrastering heeft sterk de voorkeur. Een 
houten afrastering is toegestaan indien 
deze ongelakt of transparant gelakt is.  

Parkeren
Minimaal achter de voorgevelrooilijn 
van het (hoofd)gebouw.

Verharding parkeerplaatsen met open, 
elementen- of halfverharding. 
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6. Handhaving beeldkwaliteit
6.1 Ontwikkelings- en toet-
      singskader 

In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat 
het beeldkwaliteitplan een rode draad 
en een bandbreedte mee wil geven aan 
ontwikkelingen, met als doel om een te 
grote mate van diversiteit te voorkomen 
en voldoende samenhang te realiseren. 
Het beeldkwaliteitplan is daarmee ka-
derstellend voor landschappelijke en 
architectonische ontwikkelingen voor 
ontwikkelende partijen. Tevens is het 
beeldkwaliteitplan toetsingskader voor 
de toetsende partij. Dit wil niet zeggen 
dat daarmee elke discussie is uitgeslo-
ten. Met name de landschappelijke cri-
teria voor beeldkwaliteit zijn moeilijk in 
meetbare eenheden uit te drukken. En 
in mindere mate geldt dit ook voor de 
architectonische beeldkwaliteiteisen. 

Ervaring leert dat de toetsende partij te 
maken krijgt met de volgende situaties:
- een ontwikkeling voldoet aan de 
  beeldkwaliteiteisen en daarover wordt 
  positief geadviseerd;
- een ontwikkeling voldoet niet aan de 
  beeldkwaliteiteisen en daarover wordt 
  negatief geadviseerd;

- een ontwikkeling voldoet niet (ge-
  heel) aan de beeldkwaliteiteisen maar 
  past wel binnen de ‘toon’ van het 
  beeldkwaliteitplan en wordt als gelijk-
  waardig dan wel een verbetering ge-
  zien. Over een dergelijke ontwikkeling
  kan positief geadviseerd worden mits 
  de afwijkingen voldoende beargumen-
  teerd kunnen worden. 

6.2 Kwaliteitsteam

Gezien de aanstaande transformatie 
van het Buijtenland van Rhoon zijn er  
bouw- en inrichtingsplannen te ver-
wachten in de komende jaren. Naast 
de afzonderlijke beeldkwaliteit dient 
ook de samenhang tussen bouw- en 
inrichtingsplannen bewaakt te worden. 
Het verdient aanbeveling om hiertoe 
een kwaliteitsteam op te richten en ge-
durende lange tijd in stand te houden. 
De voorkeur gaat uit naar een compact 
kwaliteitsteam waarin de volgende disci-
plines plaats nemen:
- Stedebouwkundige (voorzitter, ver-
  slaglegging);
- Landschapsarchitect; 
- Architect (welstandsgedelegeerde);
- Secretaris (organisatie, agendering, 

  aanspreekpunt binnen gemeentelijke 
  organisatie).

De bouw- en inrichtingsplannen worden 
in verschillende ontwerpfasen aan het 
kwaliteitsteam voorgelegd. Gedacht kan 
worden aan de volgende fasen of een 
selectie daarvan: het programma van 
eisen, het schetsontwerp, het voorlopig 
ontwerp en het definitief ontwerp.

Voorkomen moet worden dat een plan 
door meerdere instanties wordt getoetst. 
Vandaar het voorstel om de welstands-
gedelegeerde als architect in het kwali-
teitsteam op te nemen. Welstandsbehan-
deling is dan nog een formaliteit. 

Evenals de welstandscommissie advi-
seert het kwaliteitsteam rechtstreeks aan 
de betreffende wethouder.
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Inleiding
Voor u ligt het streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. In dit streefbeeld 
leest u welke doelen de komende jaren gerealiseerd worden op het gebied 
van natuur, landbouw en recreatie. Het streefbeeld is opgesteld door het Louis 
Bolk Instituut en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap met inbreng van 
natuurorganisaties, boeren, recreatiedeskundigen en lokale betrokkenen. Het zal 
gerealiseerd worden door een gebiedscoöperatie waarin (lokale) natuurpartijen, 
boeren en recreatieondernemers op een gelijkwaardige manier samenwerken. 
Ieder vanuit zijn eigen achtergrond en belang, maar met respect voor elkaars 
kennis en kunde en in het volle besef dat zij elkaar nodig hebben om de doelen in 
dit streefbeeld te realiseren. 

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek gebied: een prachtig cultuurhistorisch 
polderlandschap en een oase van rust vlakbij de stad Rotterdam. Het is er nu 
al mooi maar het wordt de komende jaren nog veel aantrekkelijker: voor natuur, 
voor bezoekers én voor ondernemers. Dit streefbeeld schetst een “stip aan 
de horizon”: het bevat heldere en meetbare doelen, maar de weg daarnaartoe 
staat nog niet vast. Nergens in Nederland is ervaring met het verweven van 
natuur, landbouw en recreatie op dit schaalniveau en met deze intensiteit. Door 
experimenten en onderzoek zal de gebiedscoöperatie in het Buijtenland van 
Rhoon veel kennis vergaren over ‘natuurinclusieve landbouw’. De doelen zijn 
ambitieus, maar wie weet welke verrassingen de natuur nog in petto heeft.

Dat er in het Buijtenland van Rhoon iets gaat veranderen is al lange tijd 
duidelijk. In 2006 heeft het Rijk de Planologische Kernbeslissing Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR) vastgesteld, waarin staat dat in 
het Buijtenland van Rhoon hoogwaardige natuur en recreatie met agrarisch 
medegebruik ontwikkeld moeten worden. Aanvankelijk werd dit besluit vertaald 
in een plan waarbij in een groot deel van het gebied moerasnatuur zou komen. 
Voor dit plan bestond weinig draagvlak en in 2014 is op initiatief van lokale 
agrariërs een alternatief plan gepresenteerd met de titel “Levend Buijtenland van 
Rhoon”. Dit plan is gebaseerd op de realisatie van hoogwaardige akkernatuur: 
een vorm van natuur die hand in hand gaat met recreatie en landbouw en die 
past bij het cultuurhistorisch polderlandschap. Vanuit de Tafel van Borging 
werden met name door betrokken natuurpartijen echter veel zorgen geuit over 
de te bereiken natuurwaarden in dit plan. Na adviezen van Alterra, oud-Minister 
Cees Veerman en een Commissie van drie kwartiermakers hebben het Rijk en 
de Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland uiteindelijk besloten om 
het alternatieve plan wel te omarmen, maar op voorwaarde dat het plan samen 
met betrokken natuur- en recreatiepartijen verder zal worden uitgewerkt tot 
gedeelde verifieerbare doelen. Dit streefbeeld geeft invulling aan dat verzoek. De 
provincie zal na het vaststellen van dit streefbeeld een rol ‘op afstand’ vervullen 
als opdrachtgever van de gebiedscoöperatie. De verschillende doelen (op het 
gebied van natuur, recreatie en landbouw) zijn in dit streefbeeld verder uitgewerkt 
en voorzien van afspraken binnen welke termijn deze doelen gehaald moeten 
worden. Het streefbeeld is bij de verdere ontwikkelingen van het Buijtenland van 
Rhoon kaderstellend.

Dit streefbeeld bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft het 
landschappelijk en historisch kader van het Buijtenland van Rhoon en vormt 
de basis voor de doelen die nagestreefd worden, indicatoren en concrete 
maatregelen voor natuur, recreatie en landbouw. Deel twee beschrijft de beoogde 
werkwijze van ‘lerend beheren’, de rol van de gebiedscoöperatie en de monitoring. 
In de bijlage, die integraal onderdeel uitmaken van dit streefbeeld kunt u meer 
informatie vinden over wetenschappelijke achtergrond en toelichtingen op de 
gemaakte keuzes. 
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Streefbeeld
Het streefbeeld omvat de hoofdelementen natuur, landbouw en recreatie. Het cultuurhistorische 
landschap vormt het raamwerk waarbinnen deze doelen worden gerealiseerd. Zo is het voor het 
realiseren van natuur- en landbouwdoelen noodzakelijk goed gebruik te maken van de eigenschappen 
van dit landschap en inspiratie te halen uit het historische landgebruik. Ook voor een goede recreatieve 
ontwikkeling is behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie belangrijk. 
Dit streefbeeld start daarom met een beschrijving van bestaande en toekomstige landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden in het Buijtenland van Rhoon.

Het Buijtenland 
van Rhoon over 
10 jaar
 
Bezoekers van het Buijtenland van Rhoon worden met open armen ontvangen in 
het noordelijk gelegen bezoekerscentrum, de voornaamste toegangspoort tot het 
gebied. Het is goed te bereiken met de auto en er zijn volop parkeergelegenheden. 
Er zijn verschillende fiets- en wandelroutes, dus vanuit hier worden bezoekers 
uitgenodigd om als fietser of wandelaar het gebied te ontdekken. 

De eerste indruk in het Buijtenland van Rhoon is er één van een open, door 
akkerbouwgewassen gedomineerd gebied waar een veelheid aan gewassen wordt 
verbouwd. Daarnaast zijn overal in de polder, aan de randen van graanpercelen, 
de bekende en kleurrijke akkerbloemen te zien. De korenbloem, klaproos, kamille 
en gele ganzenbloem horen vanouds thuis tussen de gewassen. De percelen 
worden gescheiden door watergangen met hooilandranden en plasdrasoevers. 
In de hooilandranden groeien bloeiende kruiden als margrieten, ratelaars en rode 
klavers. De beplante oevers trekken insecten aan, zoals sprinkhanen, libellen en 
zweefvliegen, die op hun beurt weer vogels aantrekken.

Behalve flora-akkers zijn verspreid door de polders kleine percelen waar oude 
gewassen worden verbouwd die kenmerkend waren voor deze regio: oude 
granen als spelt, emmertarwe en einkorn, maar ook handelsgewassen als vlas, 
lupines, koolzaad en meekrap. Door het speciaal aangepaste beheer op deze 
percelen — lage bemesting en minimale (mechanische) onkruidbestrijding — is 
ook tussen deze gewassen een rijkdom aan begeleidende akkerflora te zien. 
Dit biedt hoogwaardige natuur met uiterst zeldzame soorten als naaldenkervel, 
nachtkoekoeksbloem en akkerboterbloem.

Het noordelijk landschap is kleinschalig en gevarieerd. De landbouw, met onder 
andere hoogstamboomgaarden en het meer besloten landschap met heggen, 
hagen en struweel, vormt een aantrekkelijk gebied voor de recreant. Hier zijn 
tevens relatief veel toeristische voorzieningen, zoals de herbouwde graanmolen 
Het Hert, een landwinkel en natuurspeeltuin. In de westelijke punt (Johannapolder) 
en de oostelijke punt (Nieuwe Koedoodzone) vindt de recreant horeca en 
parkeergelegenheid. Dit deel is te beleven vanaf de dijken (slaperdijken en zeedijk) 
en enkele struinpaden door het gebied.

Naar het zuiden toe opent het landschap zich meer en is het rustiger. Er liggen 
minder paden en er zijn meer akkervogels te zien, en te horen. Kwartels, kieviten, 
veldleeuweriken, gele kwikstaarten of roofvogels zoals de grauwe kiekendief. 
Vanaf de Schenkeldijk zijn bewoners van de grienden te aanschouwen: rietvogels, 
rietgorzen, kleine karekieten en blauwborsten. Het Buijtenland van Rhoon biedt de 
vogels een permanente leefomgeving. Ze kunnen overwinteren door het voedsel 
dat de onbewerkte stoppels leveren in de herfst en door de granen en zaden van 
de wintervoedselakkers. 

Ten slotte zijn de akkerbouwgewassen niet alleen mooi en herkenbaar in het 
landschap terug te vinden, maar ook op de boerenerven, lokale markten, in de 
stedelijke markthallen en de landwinkel. Het beeldmerk van het Buijtenland van 
Rhoon roept bij een grote groep van trouwe consumenten een herinnering op van 
hun laatste bezoek aan dit bijzondere gebied. Veel geven er zelfs de voorkeur aan 
met enige regelmaat de producten rechtstreeks te kopen bij de boer op zijn erf of 
op de streekmarkt. Zo hebben zij het gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor de 
instandhouding van zo’n mooi en rustig gebied onder de rook van Rotterdam.
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De uitwerking van dijken en dijkzones 
(Peter Verkade, Landschapsarchitect) 

De visualisatie van water en akkerranden 
(Peter Verkade, Landschapsarchitect)

De visualisatie van een haag en heggen 
(Peter Verkade, Landschapsarchitect) 

De visualisatie van dijken en dijkzones (Peter 
Verkade, Landschapsarchitect) 



8 9

Landschap en 
cultuurhistorie
Het eiland IJsselmonde, waar het Buijtenland van Rhoon onderdeel van is, wordt 
al 9.000 jaar bewoond (Schoor, 2013). Op veel plekken in de regio Rotterdam 
zijn de cultuurhistorische, landschappelijke patronen verdwenen vanwege 
stadsuitbreiding en modernisering van de landbouw. De polders van het 
projectgebied Buijtenland van Rhoon vormen daar een uitzondering op en laten 
deze geschiedenis nog volop zien. Het landschap en de cultuurhistorie vormen het 
raamwerk waarbinnen de doelen uit dit streefbeeld worden gerealiseerd. Daarbij 
gelden drie randvoorwaarden:

1. Het behoud van bestaande cultuurhistorie
2. Herstel en versterking van landschap en cultuurhistorie
3. Het vernieuwen  en verrijken door voort te bouwen op wat er al is

Behoud van het  
bestaande
In het Buijtenland van Rhoon liggen mogelijk ‘verborgen schatten’. Bij nieuwe 
ontwikkelingen en vergravingen op kwetsbare plekken wordt daarom de kaart 
uit het archeologische adviesrapport van RAAP geconsulteerd om te kijken of 
de werkzaamheden deze schatten zouden kunnen verstoren. Bij de mogelijkheid 
van verstoring vindt archeologisch en/of bodemkundig onderzoek plaats om deze 
structuren en overblijfselen zoveel mogelijk te beschermen. Daarnaast zal voor 
het behoud van de nog zichtbare cultuurhistorie gebruik worden gemaakt van de 
lijst van Rijksmonumenten en beschermde gezichten, samen met de cultuurhis-
torische waardenkaart van de Provincie en de gemeentelijke monumentenlijsten.

Versterking van het 
bestaande en herstel 
van wat was

Bewoning in de droogmakerijen
Vanaf de middeleeuwen is het gebied regelmatig op kaarten terug te vinden 
waardoor de bewoning in het gebied kan worden herleid. De eerste overblijfselen 
vormen daarbij de mogelijke woonheuvels. Deze woonheuvels uit de 15e eeuw en 
historische boerderijen worden behouden en meer benadrukt. Locaties van oude 
boerderijen die reeds zijn verdwenen kunnen aanleiding zijn voor verwijzingen met 
informatieve borden die het verhaal van die plek vertellen.

Dijken & hoofdwatergangen:  
de strijd om het land
Het patroon van dijken en watergangen vertelt het verhaal over de langdurige 
strijd om het vruchtbare land. Het verhaal begint in 700-800 n. Chr. waaruit de 
eerste sporen van ontginningen dateren. In de buurt van Poortugaal werd een 
(grotendeels) veengebied langzaam drooggemaakt en ontgonnen. Vanaf de 
14e eeuw overspoelden verschillende watersnoodrampen een groot deel van 
het gebied en ringdijken werden weggeslagen. In deze periode ontstond een 
doorbraak door het eiland tussen de Oude Maas en de Nieuwe Maas: de Koedood, 
die echter in de loop der eeuwen meerdere aanpassingen meegemaakt waardoor 
maar weinig delen nog op hun oorspronkelijke locatie liggen.

De uitwerking van water en akkerranden 
(Peter Verkade, Landschapsarchitect) 

De uitwerking van een haag en heggen (Peter 
Verkade, Landschapsarchitect)

Aanvullende kaarten van het projectgebied 
in de aansluiting met het omliggende gebied 
op IJsselmonde qua recreatieve routes.
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Na de grootste overstroming in 1421 (St. Elisabethvloed) is het hele gebied 
gefaseerd teruggewonnen op het water. Dit proces heeft meerdere eeuwen in 
beslag genomen en is nog steeds zichtbaar in de landschapslijnen bestaande uit 
slaperdijken en watergangen. Deze lijnen vertellen tezamen het verhaal van de 
strijd met het water en vormen een belangrijke cultuurhistorische drager onder dit 
landschap. Het streven is daarom deze elementen zoveel mogelijk te behouden, 
te herstellen en te accentueren.  Daarbij is het fundamentele uitgangspunt dat het 
huidige watersysteem en waterpeil gehandhaafd blijven.  

Molens: het behoud van het land
Terwijl dijken de taak hadden het water van de zee en rivieren buiten te houden, 
moest het Laagliggende land constant worden beschermd tegen overvloedig 
regenwater. Windmolens werden ingezet om het overtollige water uit de polders te 
malen. In de 16e en 17e eeuw waren dit vooral houten wipmolens. Uiteindelijk werd 
in 1879 de functie van de molen overgenomen door een stoomgemaal. Zo kent het 
Buijtenland van Rhoon een geschiedenis van verschillende (soorten) molens die 
zijn geplaatst, verplaatst, vervangen en gesloopt.  

 
Historische windmolens spreken tot de verbeelding en zijn in Nederland 
een belangrijk element in onze cultuurhistorie. Ze helpen het verhaal van de 
ontstaansgeschiedenis van een gebied te vertellen, en vormen tegelijkertijd een 
belangrijke blikvanger en richtpunt voor passanten en recreanten. Het streven 
is daarom één van de historische watermolens in het gebied te herbouwen (zie 
hoofdstuk recreatie).

Watermolen Buijtenland van Rhoon aan 
de Oude Koedood (Polderdag-rhoon.nl)

Polderwipmolen Oostmolen 
Mijnsheerenland (Hoeksche Waard) 

Inpoldering in Albrandswaard achtereenvolgens rond 1350, 1550, 
1800 en 2000 (Eigen ontwerp).

Wegen en verbindingen: een keizerlijke 
historie
De verbindingswegen vallen samen met de dijken en vormen belangrijke lijnen 
in het landschap. Ook kenmerkend zijn de wegen die de loop van de oude 
schenkelkades aangeven. Door het gebied loopt een belangrijke historische 
route: de Napoleonroute. Enkele verwijzingen naar deze verbindingsroute uit de 
Napoleontische periode zijn terug te vinden in het landschap: het Veerhuis, een 
historisch bruggetje en kilometer- en hectometerpaaltjes.

Het streven is om de Napoleonroute en de hooggelegen dijkwegen als 
uitgangspunt te nemen in het ontwerp van de recreatieve routes. Deze zullen 
aangevuld worden met nieuwe wandel- en fietspaden die aansluiten op recreatieve 
routes richting Rotterdam en omgeving. De bestaande autowegen behouden 
hun breedte maar gestreefd wordt naar een autoluw gebied geschikt voor 
bestemmingsverkeer.

De verkaveling: van uniformiteit naar  
diversiteit
In het noorden van het gebied liggen vele kleine perceeltjes die als een legpuzzel 
het gebied invullen, terwijl de kavels in het zuiden groter en opener zijn. Dit karakter 
met rechte lijnen en lange percelen heeft zich na de Tweede Wereldoorlog 
ontwikkeld tot het open en grootschalige landschap van nu.  Door het weghalen 
van kavelsloten en deelakkers, zijn er veel overgangen tussen gewassen, 
perceelranden en sloten in het gebied verdwenen. Dit heeft geleid tot afname 
van de biodiversiteit. Het streven is door natuurmaatregelen te treffen, meer 
overgangen te creëren en daarmee de biodiversiteit in het gebied te vergroten (zie 
hoofdstuk natuur).

Agrarische bouwplannen en landgebruik:  
inspiratie uit de historie
Het agrarisch landgebruik in Zuidwest-Nederland heeft zich vanaf de vroege 
geschiedenis altijd sterk gericht op de akkerbouw. Door de invloed van de relatieve 
nabijheid van grote steden in Vlaanderen en later Noord- en Zuid-Holland werd 
deze akkerbouw door de eeuwen heen gekenmerkt door het telen van een grote 
diversiteit aan handels- en groentegewassen zoals vlas, koolzaad, meekrap 
–verbouwd als grondstof voor rode kleur-, kaardenbollen, mierikswortel en 
koriander. Daarnaast hadden veel bedrijven een hoogstamboomgaard, paarden, 
koeien en schapen.

Vanaf de jaren 50 zijn veel van deze gewassen verdwenen en is de teelt, net als in 
andere delen van Nederland, steeds verder geïntensiveerd. Het aandeel  -veelal 
bloeiende- maaivruchten zoals granen, vlas, bonen en koolzaad is afgenomen, 
terwijl het aandeel hakvruchten als aardappel, suikerbieten en uien is toegenomen. 
Ook zijn veel hoogstamboomgaarden verdwenen.

Het streven is om de diversiteit aan gewassen en het aandeel maaivruchten in 
het gebied weer te vergroten, zodat dit ten goede komt aan het bodemleven, de 
insectenaantallen en akkervogels (zie hoofdstuk landbouw). In het noordelijke deel 
van het gebied is het streven om hoogstamboomgaarden te laten herrijzen.

Kilometerpaal 34 van de Napoleonroute tegenover 
Essendijk 7 in Rhoon (Polderdag-Rhoon.nl)
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Nieuwe elementen: passend bij het bestaande 
landschap
Om dit streefbeeld te realiseren zullen ook nieuwe elementen worden toegevoegd 
aan het Buijtenland van Rhoon. Deze nieuwe elementen moeten een verrijking 
vormen van het bestaande landschap en de cultuurhistorie. Het streven is om  
een beeldkwaliteitplan op te stellen die aangeeft waaraan nieuwe toevoegingen 
moeten voldoen. Denk aan locatie, schaalgrootte, vorm en materiaalgebruik.

2. 
Naast watermolens werden ook graanmolens gebouwd om graan te 
verwerken tot meel. In het Buijtenland zelf heeft geen korenmolen gestaan. In 
Rhoon wel, een stenen stellingmolen: Het Hert (1849). In 1967 werd Het Hert 
echter gesloopt om plaats te maken voor een uitbreidingswijk van Rhoon. 
Een straatnaam verwijst nog naar de oude standplaats van deze korenmolen. 
Een optie is om Het Hert te herbouwen in of bij het Buitenland van Rhoon. 
Een graanmolen is niet alleen een recreatieve trekpleister, maar biedt ook de 
mogelijkheid om lokale landbouwproducten en consumenten met elkaar te 
verbinden. De molen verwerkt de producten, de consument koopt ze én krijgt 
een bijbehorend verhaal van grond tot mond.

Graanmolen Het Hert aan de noordrand van Rhoon 
(1976 gesloopt) (Oudheidkamer Poortugaal)

Makkelijk Redelijk Moeilijk Onduidelijk
Tuinwolfsmelk Eironde leeuwenbek Akkerboterbloem Grote leeuwenklauw

Hondspeterselie Spiesleeuwenbek Nachtkoekoeksbloem Groot spiegelklokje

Rood guichelheil Brede wolfsmelk Doffe ereprijs Wilde ridderspoor

Kleine leeuwenbek Naaldenkervel Driehoornig walstro Naakte lathyrus

Kleine wolfsmelk Akkerandoorn Vlaswarkruid Stijve wolfsmelk

Gladde ereprijs Stinkende kamille Vlasdolik Behaarde boterbloem

Korenbloem Akkerdoornzaad Vlashuttentut Blauw walstro

Dreps Ruw parelzaad Akkergeelster

Gele ganzenbloem Wilde weit Geoorde veldsla

Blauw guichelheil Getande veldsla

Akkerogentroost Klein spiegelklokje

Ruige klaproos

Valse kamille

Akkerleeuwenbek

Natuur 
 
In het Buijtenland van Rhoon komt de nadruk op hoogwaardige akkernatuur te 
liggen. De term akkernatuur verwijst naar de grote biodiversiteit die op en om de 
akkers te vinden was tot ver in de 20e eeuw.. Inmiddels behoort akkernatuur tot 
de meest bedreigde natuur in Nederland, veroorzaakt door de sterke intensivering 
van de agrarische productie na de Tweede Wereldoorlog.

In dit streefbeeld ligt de nadruk op twee zichtbare onderdelen van deze 
akkernatuur: akkerflora en akkervogels. Beide zijn indicatief voor een breder 
herstel aan biodiversiteit in het Buijtenland. Naast flora en vogels zullen namelijk 
ook bovengrondse insecten, bodemleven, waterleven en zoogdieren dankbaar 
gebruik maken van het nagestreefde herstel van biodiversiteit in de polders.

Akkerflora
Het vertrekpunt
Er zijn veel redenen waarom de rijkheid aan flora geen kans meer lijkt te hebben 
in het huidige akkerbouwsysteem. De grootste teruggang werd veroorzaakt 
door de steeds efficiëntere onkruidbestrijding met herbiciden en voortgaande 
landbouwmechanisatie.

Uit onderzoek blijkt dat voor een goed herstel van akkerflora een uitvoerend 
beheerder nodig is die goed weet welke werkzaamheden op welk moment  moeten 
worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om de juiste balans tussen ecologische en 
agronomische kennis. Doordat agrariërs en natuurpartijen gezamenlijk aan de slag 
gaan in het Buijtenland van Rhoon is de kans  voor het herstel van deze bijzondere 
en uiterst zeldzame akkerflora in dit gebied heel groot.

Doelsoorten flora
Het projectgebied bestaat uit kalkrijke zavel- en kleigronden.  De floradoelsoorten 
behoren daarom allemaal tot de Stoppelleeuwenbekjesassociatie, de 
nauw verwante Nachtkoekoeksbloemassociatie en de Grote ereprijs-Witte 
kroddeassociatie. Sommige doelsoorten zijn naar verwachting gemakkelijk terug 
te brengen, anderen niet (Tabel 1).

Tabel 1. Doelsoorten akkerflora ingedeeld in categorieën van waarschijnlijkheid van 
terugbrengen.
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Voor  duurzaam herstel moeten voldoende exemplaren van de doelsoorten 
voorkomen in het Buijtenland van Rhoon. Streven is om te komen tot minimaal een 
“goed” en bij voorkeur een “uitstekend” op basis van tabel 2.

Tabel 2. Streefdoelen voor akkerflora

Maatregelen voor akkerflora
Om de in het streefbeeld genoemde floradoelsoorten terug te kunnen 
krijgen in het Buijtenland van Rhoon wordt in eerste instantie ingezet op twee 
hoofdmaatregelen: het aanleggen van een kweektuin van doelsoorten en het 
aanleggen van speciale florarijke-akkers waarbij het beheer er primair op gericht is 
de genoemde doelsoorten een bestendige plek te geven.  

Florarijke-akkers
De akkerbouw die nodig is voor een breed herstel van akkerflora is vele malen 
extensiever dan de huidige akkerbouw, zelfs extensiever dan biologische 
akkerbouw.   Voor herstel is het aanleggen van speciale flora-akkers de enige 
manier. Op een flora-akker wordt een gewas verbouwd, maar op zo’n manier dat de 
bijbehorende zeldzame planten en bloemen weer een kans krijgen. Relatief kleine 
florarijke-akkers van 1-2 ha zijn waarschijnlijk voldoende voor een goed herstel. 
Toch kunnen door slechts kleine verschillen in grondslag, bemestingstoestand 
of ontwatering grote verschillen ontstaan in welke doelsoorten zich  duurzaam 
vestigen op een akker. Door akkers, op verschillende plekken in het gebied aan te 
leggen, wordt de kans vergroot op brede en duurzame terugkeer van doelsoorten.  
In het hele projectgebied komen minimaal 10 florarijke-akkers van in totaal 
minimaal 25 ha. Op sommige grotere percelen zullen de effecten van verschillend 
akkerbeheer (bemesting, vruchtwisseling etc.) onderzocht worden.

Kweektuin
Uit ervaringen met herstel van akkerflora in andere gebieden in Nederland is het 
nodig om soorten actief te herintroduceren. Door de opzet van een kweektuin 
voor akkerflora en het uitzetten van soorten op specifieke locaties zullen soorten 
geherintroduceerd worden.

Indicator Streefwaarde
Aantal doelsoorten dat zich bestendig vestigt per flora-akker >5 (matig) 

>12 (goed) 
>20 (uitstekend)

Aantal doelsoorten dat zich bestendig vestigt in het gehele gebied >11 (matig)
>18 (goed)
>25 (uitstekend)

 

Kruidenrijke akker in de Zegenpolder met historisch 
graan (Emmertarwe) (Udo Prins)

Gele ganzenbloem, Grote klaproos, Korenbloem en 
Kamilles (Udo Prins)  

Stijve wolfsmelk, zeer zeldzame  
akkerflora-doelsoort in 2017 gevonden  
in een berm aan de Oudeweg in Buijtenland  
van Rhoon (Udo Prins) 

Lerend beheren
Over het gewenste beheer op florarijke-akkers zijn de laatste jaren behoorlijk wat 
rapporten verschenen. Daaruit komt een aantal duidelijke lijnen naar voren die 
cruciaal zijn voor het herstel van akkerflora. Bijvoorbeeld dat de beheerder geen 
gebruik maakt van chemische onkruidbestrijding en slechts spaarzaam gebruik 
van mechanische onkruidbestrijding, geen of een schrale bemesting plaatsvindt en 
het houden van de balans tussen gewenste doelsoorten en algemene, woekerende 
soorten zoals distels gerichte aandacht vraagt in het beheer. Onderwerpen van 
onderzoek waar het Buijtenland van Rhoon zich voor leent zijn:

• de beste zaaidichtheid van gewassen is
• het verschil tussen geen en schrale bemesting is 
• Het effect van wel of niet toepassen van een vruchtwisseling is. 

 
Florakansen op de overige  
akkergronden
Het herstel van de akkerflora zal in het begin vooral optreden op de speciaal 
daarvoor ingerichte flora-akkers. Echter, op termijn, is het de bedoeling dat ook 
de overige landbouwgronden gaan bijdragen aan het herstel van akkerflora. 
Daarvoor is wel een ander landbouwkundig beheer nodig (zie hoofdstuk 
landbouw) zoals wellicht omschakelen van chemische naar mechanische 
onkruidbestrijding ¹ en een groter aandeel maaivruchten in het bouwplan. Meer 
algemene floradoelsoorten, als korenbloemen en klaprozen vervullen naast 
een floradoel ook een rol voor de landschappelijke aankleding en het verhogen 
van het insectenaanbod. Dit insectenaanbod kan dienen als broedvoedsel voor 
akkervogels. Daarom wordt deze akkerflora in de randen van graanpercelen 
meegezaaid. Hierdoor ontstaat een  mengvorm van cultuurgewas en akkerrand. 
Ook de wat minder kritische doelsoorten als akkerandoorn en gele ganzenbloem 
kunnen zich dan op deze percelen in stand houden.

Akkervogels
Het aantal en de diversiteit van boerenlandvogels is in Nederland sterk 
afgenomen. Sinds 1960 een achteruitgang van circa enkele miljoenen broedparen. 
Veel soorten zijn afgenomen in aantal en uit veel gebieden verdwenen. Dit is ook 
het geval in het Buijtenland van Rhoon. Een groot deel van de karakteristieke 
boerenlandvogels is terechtgekomen op de Rode Lijst. Door maatregelen te 
nemen en een aangepaste agrarische bedrijfsvoering in te voeren bieden de 
polders van het Buijtenland van Rhoon  kansen voor terugkeer en duurzaam 
herstel van boerenlandvogels.  
 

Doelsoorten vogels
Het Buijtenland van Rhoon kent in het noorden een kleinschalige akkernatuur 
en in het zuiden een meer open, grootschalige structuur. Daarom is voor de 
broedvogels onderscheid gemaakt tussen doelsoorten voor (1) erven, (2) vogels 
van kleinschalig cultuurlandschap met veel groene dooradering en (3) vogels van 
open akkerlandschappen. Tabel 3 bevat de doelsoorten voor het broedseizoen. 
Tabel 4 de doelsoorten voor het winterseizoen. 

¹  Wellicht, omdat mechanische 
landbouwbestrijding verstorend kan zijn voor 
akkervogels en dus een goede afweging nodig is.
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Tabel 3. Lijst met doelsoorten voor de broedtijd

Tabel 4. Lijst met doelsoorten voor de wintertijd

De doelsoorten zijn ingedeeld in diverse categorieën:

 - Indicatorsoorten zijn doelsoorten die typisch en kenmerkend zijn voor het 
gebied. Omdat ze in principe algemeen voorkomen en snel kunnen reageren 
op leefgebiedsomstandigheden is de populatieontwikkeling daarmee indicatief 
voor de ontwikkelingen in het gebied.

 - Icoonsoorten zijn doelsoorten die staan voor een hoge kwaliteit van de 
aanwezige natuurwaarden. Het zijn habitatspecialisten met hoge eisen 
en daarom vaak zeldzaam en in lage dichtheden voorkomend. Ze worden 
beschouwd als de kroon op het werk. Vanwege hun zeldzaamheid spelen er ook 
andere factoren een rol bij de terugkeer in het gebied, zoals biogeografische 
processen en toeval. De verwachting is dat niet alle icoonsoorten (snel) terug 
zullen keren of jaarlijks zullen verschijnen.

 - Overige soorten zijn akkervogels die zich naar verwachting in het gebied gaan 
vestigen (of die daar al gevestigd zijn) in vaak wat lagere aantallen. Deze zijn wel 
dusdanig kenmerkend dat ze als graadmeters worden gezien van succesvolle 
inrichting en beheer van een rijk akkervogellandschap. Zij dragen in belangrijke 
mate bij aan de totale soortenrijkdom van het gebied. 

Maatregelen voor akkervogels
Belangrijke elementen voor herstel
De basisbehoeftes van vogels bestaan uit: 

• Veilige broedgelegenheid en dekking;
• Voldoende en gemakkelijk te bereiken zomervoedsel in de nabijheid van het 

nest;
• Voldoende wintervoedsel. 

Om deze basisbehoeften te kunnen bieden in het gebied zijn er aanpassingen 
nodig in de akkerbouw .De vogels hebben voordeel van  minder gebruik van 
chemicaliën, meer diversiteit in teelten, de toepassing van strokenteelt waardoor 
meer gewasovergangen ontstaan en het laten staan van graanstoppels of inzaaien 
van voor vogels aantrekkelijke groenbemestingsmengsels.

soort ecotype Voorstel broedvogel
Streefwaarde 
BroedNoord

Streefwaarde 
BroedZuid

Streefwaarde 
broed beiden

Status soort in gebied/
omgeving A: 1-3

Ringmus erven indicatordoelsoort >100 aanwezig B: 4-10

Steenuil* erven doelsoort A
in zeer kleine aantallen 
aanwezig in omgeving C: 11-50

Boerenzwaluw erven doelsoort D aanwezig D: 51-100

Gekraagde roodstaart erven doelsoort B
in kleine aantallen 
aanwezig in omgeving E: >100

Roodborsttapuit kleinschalig boerenland/GBDA indicatordoelsoort >10 aanwezig

Kneu kleinschalig boerenland/GBDA indicatordoelsoort >40 aanwezig

Grasmus kleinschalig boerenland/GBDA indicatordoelsoort >50 aanwezig

Grauwe klauwier kleinschalig boerenland/GBDA icoondoelsoort A
in jaren 50 regelmatige 
broedvogel

Patrijs* kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort C
voormalig broedvogel op 
IJsselmonde

Putter kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort D aanwezig

Groenling kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort D aanwezig

Torenvalk kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort B aanwezig

Ransuil kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort B
in omgeving 
voorkomend

Spotvogel kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort B
in omgeving 
voorkomend

Grauwe vliegenvanger kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort B
in zeer klein aantal 
aanwezig in omgeving

Blauwborst kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort D
in omgeving 
voorkomend

Zomertortel kleinschalig boerenland/GBDA doelsoort B
voormalig broedvogel 
grienden

Veldleeuwerik open akkergebied indicatordoelsoort >100 voormalige broedvogel

Gele kwikstaart open akkergebied indicatordoelsoort >100 aanwezig

Kievit** open akkergebied indicatordoelsoort >150 aanwezig

Velduil open akkergebied icoondoelsoort A
niet aanwezig in 
omgeving

Grauwe kiekendief open akkergebied icoondoelsoort A
niet aanwezig in 
omgeving

Kwartelkoning open akkergebied icoondoelsoort A
niet aanwezig in 
omgeving

Bruine kiekendief ** open akkergebied doelsoort A
in omgeving 
voorkomend

Scholekster open akkergebied doelsoort C aanwezig

Graspieper open akkergebied doelsoort C voormalige broedvogel

Kwartel open akkergebied doelsoort B
in omgeving 
voorkomend

*soort is jaarrond in het gebied aanwezig maar de aantallen kunnen het beste in het 
broedseizoen worden bepaald **als broedvogel in akkerpercelen (incl randen).

soort Voorstel wintergasten Klasse winter A: 1-3
Ringmus indicatordoelsoort E B: 4-10
Kneu indicatordoelsoort E C: 11-50
Veldleeuwerik indicatordoelsoort E D: 51-100
Torenvalk indicatordoelsoort B E: >100

Geelgors icoonsoort C

Velduil icoonsoort B

Grauwe gors icoonsoort B

Ruigpootbuizerd icoonsoort A

Putter doelsoort E

Groenling doelsoort E

Klapekster doelsoort A

Blauwe kiekendief doelsoort B

Naast de akkerbouw kunnen ook natuurmaatregelen helpen de akkervogels terug 
te brengen:

• Het terugbrengen van grienden en riet, plasdrasweilanden en watergangen met 
plasdraslanden en/of flauwe oevers in het gebied. Hier leven veel insecten die 
als voedsel dienen voor veel akkervogels;

• Het aanleggen van akkerranden, kruidenrijke akkers, kruidenrijke 
hooilandranden. Hieruit komen zaden voort die in de herfst en de winter een 
belangrijke voedselbron vormen voor vogels waarbij deze elementen een 
aantrekkende werking op insecten hebben;

• Het realiseren van schrale graslandvegetatie die niet te vaak wordt gemaaid;
• Het aanleggen van hoogstamboomgaarden, struweel en hagen die een 

belangrijke broed- of  schuilplaats vormen voor vogels van het kleinschalig 
akkerlandschap.  

Concrete ruimtelijke natuurmaatregelen
In het Buijtenland van Rhoon is 570 hectare beschikbaar voor landbouw en/
of natuur – dit is exclusief wegen, woonkavels en erven –. Het streven is dat  
ongeveer 40% van de oppervlakte in het Buijtenland van Rhoon wordt ingericht 
voor natuurmaatregelen (akkerflora en akkervogels). . Dit levert 228 ha op aan 
natuurhectares. Deze 228 ha is geen doel op zich, maar een waarborg voor 
het halen van de natuurdoelen. De natuurhectares bestaan deels uit flexibele 
maatregelen zoals akkerranden. Ook is er ruimte voor kleine overhoeken waar 
de natuur haar gang kan gaan. Deels bestaan de 228 natuurhectares ook uit 
vaste natuurstructuren. Op dit moment is nog niet zeker welke structuren het 
meest bijdragen aan het realiseren van de doelen. Daarom wordt gestart met 
een minimale omvang per maatregel en vervolgens gekeken welke maatregelen 
worden uitgebreid. De  meest ingrijpende, langjarige maatregelen worden het eerst 
genomen. 
 

Watergangen (plasdras en flauwe oevers)
Zuiden
Noordzuidwatergangen

 
13,5ha (5,5km)
2,5ha

Hoogstamboomgaarden 10ha (evt. uitgebreid tot max. 30ha, afhankelijk 
van eerste ervaringen met deze boomgaarden)

Heggen en elzenhagen 27km, waarvan 10km als omzoning van 
boomgaarden

Vochtige hooilanden met plasdras
Zegenpolder
Essendijk

 
6ha (verdeeld over 5 kleine deelpercelen) 
3,5ha

Verbinding met buitendijkse grienden min. 1,5ha

Kruidenrijk grasland in Zegenpolder 3,65ha

Zuiverend rietmoeras 2ha

Bomendijken 31ha

Florarijke akkers 25-30ha

Wintervoedselakkers
 
Flexibele en langjarige 
natuurmaatregelen (vogelakkers, 
hooilandranden, graan-kruidenranden, 
ruigte en natuurbraak) 
 
Totaal

20-25ha 
 
69ha 
 
 
 
 
228ha

Bloeiend struweel is van grote waarde voor de 
vogels van het kleinschalig akkerlandschap 
(Louis Dolmans)
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Watergangen (plasdras en flauwe oevers) 
De aangepaste watergangen (plas-dras en flauwe oevers) in eerste instantie 
met name aanleggen in het zuidelijke deel van het gebied omdat de 
gekozen doelsoorten voor dit deelgebied het meest profijt hebben van deze 
maatregelen. Er wordt begonnen met de realisatie van enkele oost-west lopende 
hoofdwatergangen (2 in de Zegenpolder en 1 in het westelijke deel van de 
Portlandpolder), aangevuld met twee noord-zuid lopende watergangen in het 
westelijke deel van de Portlandpolder. Bij elkaar gaat het hier om ongeveer 5,5 
km watergang die van een hele flauwe oever (1:20/1:9) aan de noordzijde wordt 
voorzien en een minder flauwe oever (1:3) aan de zuidzijde. Omgerekend naar 
oppervlakte gaat het hier om 13,5 ha. 

 
 
Aanvullend zullen in het gebied van de Zegenpolder de noord-zuid watergangen 
uitgevoerd worden met 1:3 oevers omdat hiermee een combinatie kan worden 
gemaakt met de noodzakelijke vergravingen voor de Rhoonse stort. Hierbij gaat 
het om een aanvullende 2,5 ha. Op basis van de ervaringen rond de ecologische 
werking en het gemak van onderhoud van deze aangepaste watergangen zal 
worden besloten deze hoeveelheid in de toekomst uit te breiden of in de huidige 
staat te laten.

Hoogstamboomgaarden
Voor het aanleggen van hoogstamboomgaarden zal begonnen worden met de 
aanplant van 10 ha op plekken die het meest geschikt zijn voor deze boomgaarden. 
Afhankelijk van de eerste ervaringen  van exploitatie kan dit, op termijn, maximaal 
30 ha worden.

Een plasdras trekt vogels 
aan (Louis Dolmans) 
 

Deze hoogstam krijgt de  kans om oud te worden. 
Nog maar een kwart van zijn kroon is over en hij blijft 
gezond fruit leveren (Louis Dolmans) 

Een gekraagde roodstaart voelt zich in een 
extensieve boomgaard helemaal thuis

Heggen en elzenhagen 
De totale lengte van de aan te planten heggen en elzenhagen is 27 kilometer. Tien 
kilometer is voor  omzoming van boomgaarden. De rest komt op of rond erven te 
staan of rondom  een akker. Heggen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op 
vogels om te schuilen of te broeden. Bijvoorbeeld voor de  de kneu en de groenling.

 
 
Vochtige hooilanden met plasdras 
Voor het aanleggen van vochtige hooilanden zullen laag liggende graslanden 
gebruikt worden. Dit zijn een vijftal kleine deelperceeltjes aan de zuidkant van de 
de hoofdwatergang in de Zegenpolder. Dit is in totaal, ongeveer 6 ha. Daarnaast 
wordt ernaar gestreefd om   3,5 ha  aan vochtig hooiland te realiseren ten zuiden 
van de Essendijk rond de kruising met de leidingenstraat . Ook langs de twee 
oostwestwatergangen en langs een aantal noord-zuidwatergangen wordt naast 
de flauw oplopende oeverstrook een strook aangelegd minimaal 3 tot maximaal 
30 meter. Net als in een deel van de flauwe oevers wordt in deze randen een 
hooilandmengsel ingezaaid. Het verschralen van de stroken vereist maatwerk en 
experimenten. 
 

 
 
 
Buitendijkse grienden
Voor de cultuurhistorische verwijzing en het maken van een verbinding met de 
buitendijkse grienden is het voorstel minimaal 1,5 ha aan historische grienden in 
de vorm van eeuwkanten te herstellen ten oosten van de Schenkeldijk. Daarnaast 
zou het vroeger aanwezige wiel ten westen van de Schenkeldijk weer worden 
uitgegraven.

Deze grienden kunnen gezien worden als uitlopers van de Rhoonse grienden en 
zullen snel worden bevolkt door de daar aanwezige rietvogels zoals rietgorzen en  
kleine karekieten.  Voor wandelaars zullen deze vogels goed te zien zijn waardoor 
het gebied aantrekkelijker wordt.

 
 
 
 
 

Gevlochten heggen (Louis Dolmans)

Bloeibeeld van vochtig glanshaverhooiland (Louis 
Dolmans)

De Gele kwikstaart houdt van grasland en 
komt ook op bouwland voor (Louis Dolmans)
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Kruidenrijk grasland en rietmoeras 
In verband met de werkzaamheden rond de Rhoonse stort zal aan de teen van 
de waterkerende Maasdijk in de westelijke helft van de Zegenpolder nog 3,65 ha 
aan kruidenrijk grasland ontstaan. Op de leidingenstraat is ook ruimte voor de 
ontwikkeling van kruidenrijk grasland. Voor de zuivering van het water zal een 
kleine 2 ha zuiverend rietmoeras moeten worden aangelegd.

Ruigte
Het belang van overhoekjes en ruigtes binnen de agrarisch gebruikte 
perceelsdelen kan niet genoeg worden benadrukt. In feite worden met 
akkerranden dergelijke soortenrijke ruigtes en open kruidenrijke vegetaties 
nagebootst, daar waar ze in  minder intensief gebruikte landschappen ‘van 
nature’ voor komen. Ook natuurbraak heeft eenzelfde uitwerking op vegetaties 
en gelijke positieve gevolgen voor veel soorten akkervogels. De positieve invloed 
van natuurbraak staat bijvoorbeeld uitvoerig toegelicht in Wiersma et al. 2014 
(‘Op landschapsschaal is een positieve effect van faunaranden en/of natuurbraak 
voor een aantal soorten aan te tonen, namelijk Blauwborst, Fazant, Grasmus en 
Veldleeuwerik.’).

Bomendijken
De bomendijken zijn al bestaande dijken in het gebied van 31 ha groot. Het zijn 
zogenaamde ‘slaperdijken’. Slaperdijken zijn landinwaarts gelegen dijken, die door 
de aanleg van nieuwe voorliggende dijken theoretisch geen directe waterkerende 
functie meer hebben. De bomemdijken in het Buijtenland van Rhoon hebben 
een krachtige cultuurhistorische waarde voor het gebied. De bomendijken 
zullen daarom behouden blijven. Het achterliggende verhaal van de dijken, de 
geschiedenis over het ontstaan en de aanleg, zal voor de recreatie in het gebied 
een belangrijke leidraad zijn. De ecologische waarde van de bomendijken zal 
versterkt worden.

Florarijke akkers en wintervoedselakkers 
Er zullen mimimaal 25-30 ha aan flora-rijke akkers worden aangelegd, en 20-25 ha 
aan wintervoedselveldjes. De locatie wordt hiervoor nog bepaald.

Grienden hebben ook belangrijke cultuurhistorische waarde (Louis 
Dolmans)

Blauwborst kan uit de omliggende grienden ook een plek vinden ten 
noorden van de Maasdijk (Louis Dolmans)

 
 
 

 
Lang jarige en flexibele maatregelen
Bij elkaar blijft ca. 70 ha over voor aanvullende langjarige maatregelen en het 
aanleggen van flexibele ruigtes, overhoekjes, akkerranden, hooilanden en 
vogelakkers die onderdeel zijn van het proces van lerend beheren om uit te 
vinden welke vorm van randen en hun beheer tot de beste resultaten leidt. Het 
belang van overhoekjes en ruigtes in het Buijtenland van Rhoon kan niet genoeg 
worden benadrukt. In feite worden met akkerranden dergelijke soortenrijke 
ruigtes en open kruidenrijke vegetaties nagebootst, daar waar ze in minder 
intensief gebruikte landschappen ‘van nature’ voor komen. Ook natuurbraak heeft 
eenzelfde uitwerking op vegetaties en gelijke positieve gevolgen voor veel soorten 
akkervogels. Uitgebreide achtergrondinformatie is te vinden in de bijlage. 

 
Lijnvormige en blokvormige 
landschapselementen
De vorm van landschapselementen is, naast het oppervlakte,  van belang. Lijn-
vormige elementen zoals akkerrandensloten zijn aantrekkelijker voor roofdieren 
dan blokvormige elementen zoals een plasdrasakker. Blokvormige elementen zijn 
echter een stuk lastiger te integreren in een moderne landbouwpraktijk.

Wintervoedselakkers kunnen groepen van enkele duizenden  
vink-achtigen aantrekken in de winter op zoek naar zaden

In de praktijk zal blijken wat de optimale maat en vorm is voor de eerder geschet-
ste natuurmaatregelen. 

Lerend beheren
Het samenspel van de natuurmaatregelen, het precieze beheer en de verweving 
van de natuurmaatregelen met de akkerbouw zal nog veel lerend beheer 
vergen. Dit begint met onderzoek en monitoring van de akkervogels en hun 
voedselbronnen (insecten, bodemleven en zaden) in relatie tot de verschillende 
landschapselementen. Onderwerpen van onderzoek zijn:

• Broed- en foerageergedrag van enkele cruciale doelsoorten;
• Ontwikkeling van de voedselbronnen zoals die van de insecten, regenwormen 

en zaden in de verschillende landschappelijke elementen (akkers, watergangen, 
meerjarige stroken); 

• Aanleg en het onderhoud van landschappelijke elementen;
• Het meest passende gras-kruidenmengsel;
• Synergie tussen de akkervogelmaatregelen en de agrarische bedrijfsvoering; 
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 Kansen voor overige fauna  
in het akkergebied 
Naast de gekozen doelsoorten zullen meerdere vogelsoorten meeprofiteren 
van de maatregelen die in het gebied worden aangelegd. Bijvoorbeeld de  
plasdrasweilanden en aangepaste watergangen kunnen steltlopers als grutto’s 
aantrekken.   Waarschijnlijk hebben de aangepaste watergangen ook een positief 
effect op de waterkwaliteit. Hierdoor maakt het waterleven als snoek en ruisvoorn 
en libellen een betere kans. 

Naast de mogelijk gunstige ontwikkeling zal het gebied ook te maken kunnen 
krijgen met de toename van een aantal minder gewenste soorten  als bijvoorbeeld 
de gans  en de vos . De regulering van de aantallen van deze soorten zal daarom 
altijd een punt van aandacht zijn.  

Jacht vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is, niet als vorm van recreatie. Het 
streven is om (de noodzaak van) jagen te voorkomen. Als dat onverhoopt niet lukt, 
dan kan de coöperatie jacht toestaan om landbouwdoelen (schadebestrijding), 
natuurdoelen, nabuurschap en veiligheid te realiseren, maar alleen wanneer dat 
niet strijdig is met het behalen van de natuurdoelen. Om dit verder te onderbouwen 
wordt door de coöperatie -voor zover nodig in overleg met de wildbeheereenheid 
eiland IJsselmonde- een faunabeheerplan opgesteld wat door de provincie Zuid 
Holland wordt goedgekeurd.

Recreatie
Het vertrekpunt
Het projectgebied van het Buijtenland van Rhoon biedt unieke mogelijkheden voor 
de stadsregio omdat het met haar cultuurhistorie, agrarische functie en hoge bio-
diversiteit een mooie aanvulling vormt op het binnenstedelijk groen van stadspark-
en en buurtgroen. Het vervult de behoefte aan een groter aanbod van wandel- en 
fietsmogelijkheden in de stadsregio Rotterdam. Daarnaast is er een groeiende 
behoefte bij recreanten en consumenten om het landschap ook via de producten 
te kunnen beleven. Hoewel er al enige initiatieven bestaan in het gebied, zijn er vo-
lop mogelijkheden voor verdere (door)ontwikkeling. Het streven is daarom om de 
bekendheid en bereikbaarheid van het Buijtenland van Rhoon te verbeteren en de 
mogelijkheden voor recreatie en beleving in het gebied te vergroten. Het Buijten-
land van Rhoon heeft de potentie om van onschatbare waarde te worden voor de 
gehele regio.

In de Rotterdamse regio is sprake van een (groot) tekort aan mogelijkheden voorwandelen en fietsen en is 
bovendien overwegend sprake van een (sterke) afname van diemogelijkheden (CBS et al., 2013). Bron: Uit het 
Alterra-rapport, maar die hadden het weer uit: CBS, PBL, Wageningen UR (2013). Beschikbaarheid groen om 
de stad, 1996 - 2008 (indicator 0451, versie 04, 8 februari 2013) 

Doelen voor recreatie
In het gebied moet sprake zijn van een substantiële toename van het aantal 
bezoekers, met –een voorlopig streefgetal van 600.000 unieke bezoekers per 
jaar2. In de praktijk zal moeten blijken of dit aantal passend is in combinatie 
met de realisatie van de gestelde natuurdoelstellingen. Zo kan een bosgebied 
een recreatiedruk aan van ongeveer 12 mensen per hectare, terwijl dit voor 
een agrarisch gebied rond de 2 personen per hectare ligt.  De ontwikkeling van 
recreatie in het gebied zal dus afgestemd worden op de doelstellingen voor 
natuur en landbouw. Deze afstemming zal enerzijds gevonden worden door de 
voorzieningen met name te richten op bepaalde groepen recreanten die goed 
passen bij de overige doelstellingen in het gebied. Daarnaast door een zonering 
aan te brengen met verschillen in dichtheid van recreatieve mogelijkheden.

BSR Leefstijlkaart dagrecreatie IJsselmonde (Bron: Leefstijlatlas dagrecreatie 
Zuid-Holland (2011) p. 80.) 

2 Dit is inclusief de bezoekers van de Johannapolder, de 
Rhoonse en Carnisse Grienden en Kleijn Profijt.
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Naast bezoekersaantallen is het streven om een goede bekendheid en beleving 
door de beoogde doelgroepen in het gebied te realiseren. Om vinger aan de pols 
te houden zal de waardering van bezoekers gemonitord worden op de volgende 
onderdelen: 

• De bekendheid van het gebied in de verschillende delen van de stadsregio 
Rotterdam;

• De bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer;
• De hoeveelheid en kwaliteit van de fiets- en wandelpaden in het gebied;
• De mate van natuurbeleving;
• De mate van cultuurhistorische beleving;
• De mate van agrarische beleving en verkooppunten van agrarische producten;
• De kwantiteit en kwaliteit van de horecafaciliteiten;
• De kwantiteit en kwaliteit van de verblijfsmogelijkheden (eg. B&B);
• Het aanbod en de kwaliteit van natuur- en cultuureducatie. 

Voor deze kwalitatieve monitoring zijn geen eenduidige streefcijfers vast te stellen. 
Om een goed beeld te vormen van de waardering door recreanten zal de eerste 
tien jaar een kwalitatieve recreatiemonitoring plaatsvinden die elke drie jaar 
herhaald wordt. In 2018 zal een nulmeting wordt uitgevoerd.

Doelgroepen en  
zonering
Belangrijke elementen
Zoals reeds hiervoor is aangegeven zal er een balans moeten komen tussen het 
faciliteren en stimuleren van de recreatieve beleving in het gebied, en met name 
de natuurdoelstellingen. Een belangrijk aangrijpingspunt voor het vinden van de 
balans kan worden gevonden in enerzijds de doelgroepenkeuze voor het gebied en 
anderzijds een zonering in de intensiteit van de recreatieve beleving.

Doelgroepen
Driekwart van de vrijetijdsactiviteiten buiten de deur vindt plaats op maximaal 
10 kilometer van huis. Het is daarom belangrijk dat het recreatieve aanbod 
ook aansluit bij de vraag van omwonenden. Hoewel het Buijtenland van Rhoon 
een belangrijke rol zal vervullen voor de recreatiebehoefte van de direct 
aangrenzende woongebieden, zal het ook een functie vervullen voor periodieke 
en incidentele bezoekers uit de regio en daarbuiten. Tegelijk moet de recreatie 
in het Buijtenland van Rhoon in balans zijn met de natuur- en landbouwdoelen. 
Recreatievoorzieningen zullen daarom met name gericht zijn op doelgroepen 
die rust, beweging, natuur en gezelligheid zoeken. Van deze drie groepen is 
‘wandelen, fietsen, eropuit naar het bos, park of water’ de meest favoriete 
activiteit. In de omgeving van het Buijtenland van Rhoon wonen relatief veel 
gezinnen met kinderen. Op dit moment is er voor deze groepen nog relatief weinig 
aanbod op IJsselmonde. In het Buijtenland van Rhoon kunnen natuureducatie en 
natuurspeelplaatsen een interessant aanbod zijn voor deze groepen. Bovendien 
sluit dit aanbod goed aan bij de natuur- en landbouwdoelen van het gebied.

Zonering
Landbouw, natuur, cultuurhistorie en recreatie zijn zoveel mogelijk met elkaar 
verweven en versterken elkaar. Een integrale aanpak is echter in de praktijk 
niet altijd een optie. Met name tussen de doelen natuur en recreatie kunnen 
zich conflicten voordoen. Veel akkervogels zijn grondbroeders of anderszins 
grondgebonden soorten, wat ze extra gevoelig maakt voor verstoring. Bovendien 
ligt het Buijtenland van Rhoon in een sterk verstedelijkt gebied. Het is daarom van 
groot belang een zonering aan te brengen (in ruimte en tijd), zodat zowel recreatie 
als natuurdoelen een plaats krijgen. Ten noorden van de Essendijk zullen ook de 
meeste faciliteiten worden aangeboden als eerste ontmoeting om vervolgens 
uitgenodigd te worden om de rest van het gebied als fietser of wandelaar verder 
te ontdekken. Naar het zuiden toe wordt het gebied opener en rustiger gehouden. 
Hier liggen minder paden om de akkervogels rust en ruimte te bieden en zullen een 
aantal zones als stiltegebied aangemerkt worden (zie streefbeeldkaart).

Maatregelen voor recreatie
Om uitvoering te geven aan de streefdoelen voor de 
recreatieve beleving in het gebied zullen de volgende 
maatregelen worden genomen (zie tabel):

Recreatieve trekpleisters

Drie entrees
Bij alle drie de entrees is voldoende parkeergelegenheid aanwezig en een 
horecavoorziening waar men informatie kan krijgen over de routes en 
bezienswaardigheden in het Buijtenland van Rhoon. De entrees zijn op de hoekpunten van 
het gebied gelokaliseerd en zorgen ervoor dat de bezoeker die per auto komen zo veel 
mogelijk te voet of per fiets de rest van het gebied beleven. Vanaf de drie entrees is een 
goede aansluiting op de wandel- en fietsroutes in het gebied.

Transferium/
bezoekerscentrum

De grootste entree is tevens transferium en bezoekerscentrum en ligt in het noorden van 
het gebied omdat daar de recreatiedruk het hoogst mag zijn.

Herbouw van twee molens
De waterwipmolen in de Zegenpolder wordt op de oorspronkelijke plek herbouwd. 
Een graanstellingmolen wordt naar voorbeeld van Het Hert in de buurt van het 
bezoekerscentrum nagebouwd.

Overnachtingsplekken
Er zijn overnachtingsmogelijkheden aanwezig zoals B&B, logeren bij de boer en 
natuurkamperen.

Grienden en eendenkooi
De ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon zal vermoedelijk extra bezoekers trekken 
naar de Rhoonse- en Carnisse grienden, de eendenkooi en Klein Profijt, gelegen vlak 
buiten het gebied.  Een goede beleving voor recreanten van de grienden en de eendenkooi 
zal worden nagestreefd. 

Monumentale boerderijen
In ere houden van monumentale boerderijen en daar waar mogelijk extra benadrukken 
door deels herbestemming voor recreatieve bestemmingen (oa Zegenhoeve en 
Portlandhoeve)

Recreatieve infrastructuur

Wandel- en fietspaden
Aanleg van nieuwe wandel- en fietsroutes (21 km) die aansluiten aan bestaande routes in 
de omgeving.

Napoleonroute
Herstel en zichtbaar maken van de Napoleonroute

Fietsverhuur
Bij het transferium komt een fietsverhuur.

Picknickplekken
Op minimaal vier locaties in het gebied worden picknickbanken geplaatst.

Ruiterroutes
Het aantal veilige ruiterroutes blijft gehandhaafd voor de bestaande paardensporters in 
het Buijtenland van Rhoon.

Kanoverhuur
Een kanoverhuur gelokaliseerd bij het transferium is aangesloten op ‘de Blauwe 
Verbinding’, hier komt een aanlegsteiger voor passerende kano’s.

Het Kempische heideschaap is erg geschikt voor 
de beweiding van de grasdijken in het Buijtenland 
van Rhoon  Bron: Vereniging Gescheperde 
Schaapskuddes (VGSN)

Rhoonse grienden (Yoga School)
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Natuurbeleving en educatie

Natuurspeeltuinen
Aanleg van twee openbare natuurspeeltuinen gelegen bij de entrees van het gebied.

Pluktuinen of –
fruitboomgaard

Pluktuin De Buytenhof is al gerealiseerd. Het streven is om een tweede pluktuin of 
boomgaard te ontwikkelen waar bezoekers kunnen recreëren.

Educatief programma gericht 
op scholen in omgeving

Bij voorkeur in samenwerking met bestaande initiatieven in het gebied.

Voorlichting:
Cultuurhistorie
Landbouw
Natuur

In het gebied wordt voorlichting gegeven over de ontstaansgeschiedenis en 
cultuurhistorie van het gebied, de landbouw en flora en fauna informatiecentrum, 
informatieborden, rondleidingen e.d.

Schaapskudde
Rondtrekkende schaapskudde met herder en hond begraast de bomendijken in het 
gebied

Regionale vermarkting

Overkoepelende 
landwinkel met verkoop van 
streekproducten

Producten uit het gebied zijn te koop bij de boer,  bij het bezoekerscentrum of bij de 
herbouwde molens.

Beeldmerk Buijtenland van 
Rhoon

Een herkenbaar logo en beeldmerk maken het Buijtenland van Rhoon zichtbaar en 
herkenbaar.

Overig

Regels en toezicht
Regels zijn duidelijk en worden goed gecommuniceerd naar bezoekers. Een veldwachter 
zorgt voor bekendheid en handhaving van de regels, vormt aanspreekpunt voor 
bezoekers en ziet toe op beheer openbare recreatievoorzieningen. 

Deze uitvoeringsmaatregelen worden verder uitgewerkt in de bijlage.

Landbouw
Het vertrekpunt
De landbouw in het Buijtenland van Rhoon staat voor meerdere uitdagingen. 
Enerzijds de omschakeling naar een meer natuur-inclusieve landbouw, waarbij 
een trendbreuk plaatsvindt met intensivering, bodemuitputting, bemesting en 
bestrijdingsmiddelen. Anderzijds de omschakeling naar een systeem waarin 
boeren niet alleen worden gewaardeerd voor de agrarische productie maar ook 
voor de landschappelijke en ecosysteemdiensten die zij leveren. Dit vraagt om 
een andere verbintenis met de maatschappij. Op dit moment wordt de bulk van 
de agrarische productie in de anonieme (wereld)handel afgezet. Door meer in 
te zetten op regionale vermarkting en korte afzetketens kan de verbondenheid 
van de consument/burger met het agrarische landschap weer worden hersteld. 
Het Buijtenland van Rhoon geeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het 
ontstaan van zo’n soort landbouw te ontdekken.

Doelen voor de landbouw
Bij het streefbeeld voor de landbouw in het Buijtenland van Rhoon hoort een 
vorm van landbouw waarbij de scheiding tussen landbouw en natuur steeds meer 
vervaagd. Een landbouw die zo ontworpen wordt dat de aanwezige natuur de 
productie in de landbouw ondersteunen en de landbouw bijdraagt aan het herstel 
en het in stand houden van de biodiversiteit. In het Buijtenland van Rhoon gaat het 
om een landbouw die het mogelijk maakt dat de doelsoorten zoals die genoemd 
zijn voor flora en fauna kunnen worden gehaald. 

Eenzelfde soort synergie wordt nagestreefd met de recreatieve beleving van 
het gebied. Door het verhogen van de landschappelijke en natuurlijke diversiteit 
wordt door de landbouw bijgedragen aan het aantrekkelijker maken van het 
gebied. Daarbij wordt ruimte geboden voor de ontsluiting van dit gebied voor 
wandelaars en recreatieve fietsers daar waar het de landbouwactiviteiten en 
natuurontwikkeling niet te veel hindert. De landschappelijke beleving zal nog eens 
worden versterkt door zo veel mogelijk van de agrarische producten die uit het 
gebied komen via regionale ketens af te zetten naar de consumenten in de regio 
Rotterdam.

Het succes van de landbouw zal zich dus mede uiten in het halen van de hiervoor 
benoemde streefwaarden voor natuur en recreatie. De landbouwdoelen hebben 
betrekking op:

• Bodemconditie en bodemleven. Natuurlijke landbouw begint met zorg voor de 
bodem. De boer mist essentiële kwaliteit als deze onvoldoende in conditie is;

• Insecten op de landbouwhectares. De aanwezigheid van insecten op de 
landbouwhectares zegt veel over de verwevenheid tussen landbouw en natuur;

• Aanbod van zaden door het jaar voor foeragerende vogels;
• Korte ketens. Het deel van de productie dat niet in de anonieme bulkmarkt 

wordt afgezet, maar herkenbaar en traceerbaar zijn weg vindt richting de 
consument; 
 
 
 De vier pijlers voor het vormgeven van Natuurinclusieve Landbouw (Louis Bolk Instituut) 
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Tot slot is een belangrijke doelstelling op het gebied van landbouw dat agrarische 
ondernemers een (goed) inkomen moeten kunnen verdienen. Dat betekent 
dat grondlasten, opbrengend vermogen van producten en aanvullende 
beheersvergoedingen in het gebied dusdanig zijn dat agrarische ondernemers 
bij vakkundig en creatief ondernemerschap een goed bedrijfsresultaat kunnen 
halen. dat in verhouding staat tot de arbeid en het kapitaal die erin wordt gestoken. 
Deze economische randvoorwaarden moeten zo worden ingericht dat goed 
ondernemerschap, dat bijdraagt aan het halen van de hierboven genoemde doelen 
op het gebied van natuurwaarden, recreatie en regionale afzet, zich vertaalt in 
ruimere marges voor de desbetreffende ondernemer. 
 
Tabel 5. Streefbeeld natuurlijke landbouw

Maatregelen landbouw
Om tot een natuur- en recreatie-inclusieve landbouw te komen zoals deze in 
het streefbeeld wordt beschreven, is het noodzakelijk dat er een trendbreuk 
plaatsvindt met het nu geldende principe van productie-maximalisatie in de 
landbouw. Een werkelijk natuur-inclusieve landbouw streeft naar productie-
optimalisatie door slim gebruik te maken van natuurlijke processen en door 
preventief ontwerpen: dat gaat om het voorkómen van problemen in plaats van het 
voortdurend achteraf corrigeren ervan.

In de aanpak van het Buijtenland van Rhoon wordt er in eerste instantie 
voor gekozen om het halen van de genoemde natuurwaarden te realiseren 
door het aanleggen van een substantieel oppervlak aan soort-specifieke 
natuurmaatregelen. Van het totale oppervlak wordt 40% ingericht zonder direct 

productiedoel (zie hoofdstuk Natuur).Op de overige 60% van het areaal zullen 
vermartkbare gewassen worden verbouwd waarmee een belangrijke basis wordt 
gelegd voor de agrariër om een goede boterham te kunnen blijven verdienen.

Om tot een natuur-inclusieve landbouw te komen zullen beide elementen 
(natuurmaatregelen en productiegrond) echter in samenhang moeten worden 
ontworpen zodat de gewenste synergie ontstaat: de 60% helpt mee om de 
natuurdoelen te halen en de natuurmaatregelen zal helpen om de agrarische 
productie duurzamer en robuuster te maken.  Belangrijke elementen voor dit 
integrale ontwerp zullen zijn:

1.  Functionele agrobiodiversiteit, bijvoorbeeld:
• Verhogen aandeel maaigewassen (granen, droge peulvruchten, oliegewassen, 

luzerne en grasklaver) die zowel een rol spelen bij het verbeteren van de 
bodemkwaliteit als schuil- en foerageergelegenheid geven voor meerdere 
vogelsoorten;

• Stimuleren van levende, vitale bodem door onderhoud bodemorganische stof, 
mulchen en vaste rijpaden.

• Verhogen van de gewasdiversiteit, met nadruk op bloeiende gewassen (meer 
bloembezoekende insecten);

• Gebruik van resistente rassen, waardoor het gebruik aan chemische 
gewasbescherming kan worden afgebouwd.

2. Landschappelijke diversiteit, bijvoorbeeld:
• Bloeiende akkerranden en/of spuitpaden, met verhoging van de 

plaagbeheersing door verhoging biodiversiteit op en rond de akker;
• Creëren van meer perceelsranden door het opdelen van percelen in 

deelpercelen en door het doorsnijden van grote percelen met beetlebanks of 
bloeiende stroken;

3. Specifieke soortenmaatregelen(4), bijvoorbeeld:
• Flora-akkers, gericht op het herstellen van bijzondere akkerflora
• Aangepaste waterlopen met plas-draszones en natuurvriendelijke oevers, 

voor het terugbrengen van een vochtig element dat essentieel is voor de 
foerageermogelijk van bepaalde vogelsoorten

• Struweel en hoogstamboomgaarden, als broed, schuil en foerageergelegenheid 
voor vogels van het kleinschalig akkerland

Indicator
Landbouw maakt het halen van de natuur en recreatiedoelstellingen mogelijk

Verdienmodel natuurlijke landbouw op basis van afdoende betaling arbeidsinzet en meerwaarde bij 
creatief ondernemerschap

Significante toename van de afzet in korte herkenbare ketens

Indicatoren natuurlijke landbouw (optie) (bv insecten, bodemleven)

• Ruigtes, voor schuil en foerageergelegenheid voor oa de fazant en patrijs
• Meer voorbeelden in hoofdstuk natuur
4. Brongebieden en verbindingszones: afstemming van de maatregelen tussen de 

verschillende bedrijven en percelen 
 
Al deze elementen zullen zowel de agrarische productie als de biodiversiteit 
op en rond de akkers vergroten waardoor er een samenhangend landschap 
ontstaat waar bijzondere akkerkruiden weer bestendig terugkeren en akkervogels 
voldoende plaats vinden om te broeden en te schuilen en voedsel vinden om hun 
jongen groot te brengen en te overwinteren.

Naast het meehelpen in het realiseren van natuurdoelen zal de productiegrond 
door middel van de  vermarktbare, agrarische producten die deze voortbrengt  
ook een belangrijk rol spelen bij het tot stand brengen van de connectie tussen 
stad en platteland en de beleving van dit landschap door recreanten. Daar hoort bij 
dat de nadruk van die productie zal bestaan uit akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt. 
Hierbij worden niet alleen dorsbare producten als granen en bonen geproduceerd, 
maar ook hakvruchten als aardappelen en uien en kleinere groentegewassen 
als kolen, sla, broccoli, pompoenen en fruit. Naast deze akkerbouw komt er 
meer ruimte voor vee in het gebied (zie Cultuurhistorie). Een belangrijk deel van 
de natuurmaatregelen bestaat uit bloemrijk grasland waardoor substantiële 
hoeveelheden ruwvoer beschikbaar komen. Daarnaast komt er voor zowel de 
akkerbouwvruchtwisseling als de ruimte voor akkervogels goed tijdelijke luzerne of 
grasklaver in de bouwplannen. Een directe samenwerking met een veehouder in of 
net buiten het gebied zou deze producten tot meerwaarde kunnen brengen en ook 
aanvullende vermarktbare producten kunnen opleveren (Rhoonse zuivel en vlees). 
Dit vergroot de beschikbaarheid van dierlijk mest wat helpt bij de verbetering van 
de bodemkwaliteit. Met name een melkveehouder met een geschikt koeienras zou 
van grote toegevoegde waarde kunnen zijn.

Op termijn is het de bedoeling dat landbouw, recreatie en natuur vervlechten 
waardoor het onderscheid tussen de 40% natuurmaatregelen en 60% agrarische 
productiegrond steeds minder scherp te maken is. Akkerranden die ook 
een bijdrage leveren aan het voorkomen van ziektes en plagen in gewassen, 
groenbemesters die zo zijn samengesteld dat ze in de winterperiode voedsel 
en schuilgelegenheid bieden voor overwinterende vogels, oude granen die van 
flora-akkers geoogst worden en een goede afzet vinden in de nabijgelegen stad, 
zijn slechts enkele voorbeelden waarbij niet meer goed te zeggen is of dit nu bij 
de 40% of de 60% hoort. Er zal een grote variatie van landgebruik ontstaan van 
intensief naar extensief en van hoogproductief naar laagproductief wat allemaal 
een bijdrage levert aan de realisatie van alle gestelde doelen in het projectgebied.
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Beheer van de maatregelen
Aanpassingen in landbouwkundig beheer
In dit deel wordt met name ingegaan op het beheer van de 60% productiegrond 
in het gebied. Een aanpassing van het beheer op deze gronden is essentieel 
voor het realiseren van de natuurdoelen in het gebied. Er zijn al veel elementen 
bekend van hoe de aangepaste landbouw eruit moet gaan zien. Toch zal het een 
zoektocht zijn, waarbij elk individueel bedrijf net een andere invulling kiest. Dit 
vraagt om een proces van lerend beheren waarbij de ondernemers vanuit de 
coöperatie begeleiding van experts krijgen. Veranderingen met weinig kosten en 
risico’s worden direct doorgevoerd. Veranderingen die een groter agronomisch of 
economisch risico met zich meebrengen worden uitgeprobeerd in experimenten. 
Pas wanneer zo’n aanpassing een daadwerkelijke verbetering vormt (natuurwinst, 
ecosysteemdienst) én agronomisch en markttechnisch inpasbaar blijkt wordt 
deze aanpassing breder uitgerold en/of verplicht gesteld.

Er zijn twee belangrijke, praktijkrijpe veranderingen die in het Buijtenland van 
Rhoon direct worden doorgevoerd: extensivering van de bouwplannen en het 
terugdringen van chemische gewasbescherming.

Extensivering van de bouwplannen 
Voor zowel de gangbare als de biologische akkerbouw geldt dat de intensiteit 
van de bouwplannen niet alleen voor de natuur, maar ook agronomisch te ver is 
doorgeschoten. De balans in die vruchtwisselingen wordt teruggebracht naar een 
verdeling van ongeveer 66% maaivruchten (zoals granen) en 33% hakvruchten 
(zoals aardappelen). In de maaivruchten is het belangrijk dat er weer meer 
voorjaarsgezaaide maaivruchten komen en dat er een grotere diversiteit aan 
bloeiende maaivruchten komt (peulvruchten, kruisbloemige oliegewassen) en 
rustgewassen als luzerne of grasklaver. Wat daarin een optimale balans is, is nog 
niet duidelijk omdat er enerzijds nog niet veel ervaring mee is en anderzijds ook 
heel veel dingen niet zwart wit zijn.

Terugdringen van chemische gewasbescherming 
Voor het projectgebied geldt een ideaalbeeld van een natuurinclusieve landbouw 
die uiteindelijk zonder chemische bestrijdingsmiddelen toe kan. Tegelijkertijd 
is er overeenstemming dat ondernemers moeten kunnen ondernemen en een 
boterham moeten kunnen verdienen. De coöperatie zal daarom beslissen 
of en in hoeverre gebruik van bestrijdingsmiddelen noodzakelijk is.  Binnen 
de aan te leggen natuurmaatregelen (40%) wordt geen chemie gebruikt. 
Onder de randvoorwaarde dat de natuurdoelen worden gehaald blijft op de 
productiegronden (60%) beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan. 
Ook hier geldt een ideaalbeeld van een landbouw zonder gebruik van chemie. 
Bij de afbouw van het gebruik van chemie past maatwerk:

 � De financiële risico’s voor het terugbrengen van insecticiden zijn sterk 
afhankelijk van het verbouwde gewas. Voor de gewassen met een klein risico 
(zoals granen) wordt snel afgebouwd. Dit kan voor 75-80% van het totale 
areaal van landbouw en natuur. Voor gewassen met een groot risico (tuinbouw 
en fruitteelt) wordt meer tijd uitgetrokken en nader onderzoek uitgevoerd. 
Aandachtspunt is dat zelfs een klein oppervlak waar pesticiden worden 
toegepast verstorend kan werken voor het hele gebied. De coöperatie zal goed 
monitoren om een “ecologische val” te voorkomen.

 � Voor herbiciden wordt geëxperimenteerd met nestbesparende mechanische 
onkruidbeheersing.

 � Om fungiciden terug te brengen worden resistente rassen ingezet. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde werkwijze kan 
gevonden worden in de bijlage. 
  
Beheervergoedingen 
Om tegemoet te komen aan de doelstelling in het streefbeeld ten aanzien van 
het halen van een goed bedrijfsresultaat wordt in eerste instantie begonnen met 
vergoedingen die zijn gebaseerd op de SCAN. Deze SCAN-systematiek gaat 
ervan uit dat wanneer een agrariër op zijn eigen grond natuurmaatregelen aanlegt, 
en deze dus tijdelijk uit productie haalt, deze niet alleen vergoed wordt voor de 
directe netto kosten (kosten – opbrengsten) van deze natuurmaatregel, maar 
daarnaast ook voor de grondlasten en de gederfde inkomsten.

Deze systematiek is gerechtvaardigd zolang de hectare-grondslag voor de 
betrokken ondernemers niet verandert: deze moet namelijk zijn inkomen nog 
steeds halen uit dezelfde hectares. In de loop van het proces zullen de agrarisch 
ondernemers echter ook extra grond ter beschikking kunnen krijgen. Daarnaast 
zullen de grondlasten dalen omdat alle grondeigenaren via de planschaderegeling 
gecompenseerd worden voor het gedaalde opbrengende vermogen van de grond. 
De lagere grondlasten in combinatie met de beschikbaarheid van meer grond per 
bedrijf zal zich vertalen in een nieuwe systematiek van vergoedingen die vooral 
gebaseerd zal zijn op een vergoeding voor de geleverde arbeidsinspanning en niet 
zozeer op de gederfde inkomsten. Bij creatief en ondernemend beheer wordt aan 
de pachter overgelaten om hier in het beheer of in de afzet meerwaarde te zoeken 
waardoor het bedrijfsresultaat van deze hectares verbetert. Om te onderzoeken 
wat op termijn redelijke vergoedingen zijn, zullen boeren en eventuele andere 
beheerders in de coöperatie zoveel mogelijk met “open boeken” werken3 ten 
aanzien van prijzen, opbrengsten en dergelijke.

Lerend beheren
Deze vorm van natuur-inclusieve landbouw kent weinig praktische voorbeelden in 
de Nederlandse akkerbouw. Daarom worden op een veelvoud van onderwerpen 
experimenten aangegaan in het Buijtenland van Rhoon:

• Verder terugdringen chemische gewasbescherming: via de inzet van resistente 
rassen, mengteelten, strokenteelt, keuze voor onkruidonderdrukkende rassen, 
nestbesparende mechanische onkruidbeheersing;

• Creëren van meer perceelsranden: toewerken naar kleinere deelpercelen 
waardoor er meer randen ontstaan. Met het oog op natuur en landbouw 
optimaliseren van het beheer van de randen;  

• Zoektocht naar weinig geteelde maai- of hakvruchten die een gunstig effect 
hebben op de akkervogels;

• Zoeken naar slimme combinaties van groenbemesters met wintervoedsel voor 
vogels; 

3 Indien openbaarheid van informatie onwenselijk is vanwege bedrijfsbelangen, 
dan kunnen gegevens eventueel door onafhankelijke onderzoekers 
geanonimiseerd worden voor gebruik.

• Inzet van nieuwe technieken (zoals GPS in combinatie met nestherkenning, 
lichtere machines in combinatie met robotisering) om tot innovatieve manieren 
van nestbescherming te komen en tevens tot agronomische verbeteringen 
(beter bodembeheer, minder verdichting, efficiënte omgang met kleinere 
percelen).

 
De agrariërs en de natuurorganisaties bundelen hierbij de krachten in 
partnerschap en wisselen kennis uit. De opgave is groot. Ze kijken naar wat hen 
bindt en zoeken elkaar op in de uitvoering.
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Werkwijze
Gezien de nieuwe zoektocht naar synergie tussen soms conflicterende 
doelstellingen zien we zowel de inrichting als het beheer van het Buijtenland van 
Rhoon als een dynamisch leerproces. In dit leerproces zal veel ruimte moeten 
worden gecreëerd voor experimenteren en monitoren van de resultaten, terwijl 
tegelijkertijd zo concreet mogelijk geformuleerde doelen voor het gebied goed 
in het oog worden gehouden. Dit vraagt om een helder proces van uitvoeren, 
monitoren, evalueren en bijstellen dat hieronder verder wordt uitgewerkt. Alle 
inspanningen van de coöperatie zijn erop gericht om de natuur, recreatie en 
landbouwdoelen binnen 10 jaar te realiseren.

Relaties tussen 
landbouw,  
recreatie en 
natuur: zoeken 
naar balans
 
In het Buijtenland van Rhoon wordt de traditionele landbouw omgevormd tot meer 
biodiversiteit en toegankelijkheid voor het publiek. Het uiteindelijke doel is dat 
landbouw, natuur en recreatie samengaan en elkaar versterken. Er bestaat echter 
wel een zekere spanning tussen de verschillende doelen, waar een goede balans 
tussen gevonden moet worden.

Een goede balans tussen recreatie en natuur bijvoorbeeld. Vooral in het 
zuidelijke deel van het projectgebied (Zegenpolder en Portlandpolder) 
hebben grondbroeders een bepaalde rust en ruimte nodig, met name in het 
broedseizoen. Deze rust laat zich onder andere slecht combineren met recreatie. 
Recreatievoorzieningen worden daarom geconcentreerd op de hoekpunten van 
het gebied en ten noorden van de Essendijk. Ook de combinatie tussen recreanten 
en flora brengt een risico met zich mee. Voorbijgangers kunnen zelf bloemen gaan 
plukken en daarmee delen van de flora-akkers vertrappen. Dit kan deels opgelost 
worden door een slimme locatie te kiezen ten opzichte van de wandelpaden en 
sloten, en door op bepaalde plekken plukakkers aan te bieden.

Daarnaast zijn er - zeker in de eerste jaren - tegengestelde belangen 
tussen de gewenste flora-ontwikkeling op de permanente grasranden 
en de nestbescherming van grondbroeders in die randen. Voor de flora-
ontwikkeling is het namelijk belangrijk dat er regelmatig gemaaid wordt, terwijl 
nestbescherming dit maaien tot ver in het seizoen onmogelijk kan maken. 
Eenzelfde soort conflict geldt ook tussen de benodigde agrarische activiteiten 
en nestbescherming. In alle gevallen is maatwerk en monitoring essentieel in het 
vinden van de balans.  

De boeren worden dus medeverantwoordelijk om naast het produceren van 
herkenbare kwaliteitsproducten voor de markt ook ruimte te bieden voor 
akkervogels, insecten en akkerkruiden. Het belangrijkste voor het houden van 
die balans is dat een boer iets kan overhouden aan het onderhoud van deze 
natuurlijke elementen. Bovendien zal steeds duidelijker moeten worden dat de 
natuurlijke elementen een belangrijke bijdrage leveren aan het robuust houden 
van de agrarische productie. Door binnen de coöperatie constant kennis en 
ervaringen met elkaar te delen kan die balans voor elkaar worden bewaard. De 
boer wordt een beetje natuurbeheerder en de natuurbeheerder een beetje boer.
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Lerend  
inrichten en  
beheren
 
De diverse rapporten van het voortraject onderstrepen dat bij de context van 
het Buijtenland van Rhoon een aanpak past van doen en leren, waarbij een 
hoge mate van betrokkenheid wordt nagestreefd van alle betrokkenen: boeren, 
recreatieondernemers, natuurpartijen, recreanten en omwonenden. Een goede 
samenwerking op basis van vertrouwen tussen deze partijen met ieder hun eigen 
kennis en kunde, zal van cruciaal belang zijn. 

Lerend inrichten en beheren betekent in onze context het continu 
doorontwikkelen van kennis op de gebieden cultuurhistorie, landschap, natuur, 
recreatie en landbouw en de samenhang daartussen. Dat is niet eenvoudig. De 
vereiste vaardigheden zijn waarnemingsvermogen en het vermogen om van 
waarneming tot actie te komen. Een eindbeeld, mits het al wordt bereikt, zal 
geen statisch maar een dynamisch evenwicht zijn. Het leren kan nooit ophouden, 
omdat sprake is van een complexe omgeving die altijd onderhevig is aan 
verandering.

Een belangrijk aanvullend element voor dit lerend beheren is dat van proactief 
ontwerpen in plaats van reactief. In de huidige maatschappij, en zo ook in 
de landbouw, zijn we geneigd om bij het constateren van problemen direct 
over te gaan tot het repareren van deze problemen door middel van vaak 
eendimensionale, technische oplossingen die dan vervolgens weer een volgend 
probleem oproepen. Bij proactief ontwerpen is een probleem echter een 
aanleiding tot het terugkijken naar het systeem als geheel en daar de ontwerpfout 
proberen te achterhalen waarom de huidige manier van werken het probleem 
oproept of faciliteert.  

Een probleem is dan niet een beginpunt van een nieuwe technologische innovatie 
maar een uitnodiging om het systeem gedeeltelijk te herontwerpen waardoor 
het probleem niet of veel minder voorkomt. Oplossingen worden vooral gezocht 
in levende systemen, waarbij inspiratie wordt gevonden in het versterken van 
natuurlijke processen. Op dit principe wordt met name in het landbouwdeel verder 
ingegaan.

Een expliciete keuze voor een op de natuur afgestemde werkwijze zal eraan 
bijdragen dat het onderscheid tussen natuur, landbouw en recreatie afneemt en 
het denken over één gebiedsambitie de overhand krijgt. Daartegenover moet 
aandacht zijn voor bedrijfsindividualiteit. Dat wil zeggen dat elke ondernemer de 
keuze krijgt om binnen de geformuleerde uitgangspunten de keuzes te maken 
waar hij zich het prettigst bij voelt. Dat leidt bovendien tot meer variatie en ook 
daarmee kan de natuur gediend zijn.

Als onbekend is welke beheer- of uitvoeringsmaatregel het beste werkt, wordt in 
onze optiek zo veel mogelijk ruimte gegeven voor experimenten. Tegenover dit 
laatste zou dan, zoals ook in het voortraject is geopperd, begeleiding door experts 
moeten staan en bereidheid tot leren bij alle betrokkenen.

4 Kwartiermakersrapport, pagina 23

Borging en 
leercyclus
 
Het innovatieve karakter van de gewenste ontwikkeling (verweving van functies) 
en de wens om dit met name vorm te geven met de ondernemers in het gebied 
zelf vraagt om een flexibele aanpak waarbij niet te veel van tevoren moet worden 
vastgelegd. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de realisatie van de (publieke) doelen 
geborgd en gemonitord wordt. Om die reden staan in dit streefbeeld heldere en 
ambitieuze doelen (het wat) en een ambitietermijn van 10 jaar om dit te bereiken 
(het wanneer).  Vervolgens is de manier waarop deze doelen gerealiseerd worden 
aan de coöperatie (het hoe). De coöperatie zorgt daarom voor een onafhankelijke 
en deskundige monitoring van de doelen en desgewenst van andere indicatoren 
die informatie geven over de voortgang, zoals insecten, bodemgesteldheid etc. 
Indien uit de monitoring blijkt dat de doelen niet (tijdig) gehaald worden dan 
stuurt de coöperatie bij. De coöperatie maakt waar nodig gebruik van externe en 
onafhankelijke expertise bij het ontwikkelen van plannen, het uitvoeren daarvan en 
het bijsturen op resultaten. 

Onderdeel van de realisatie van het streefbeeld is het volgen van een eenvoudige 
leercyclus. Vertrekpunt voor deze leercyclus vormt daarbij de doelen voor natuur, 
recreatie, en landbouw. Aan de hand van het streefbeeld wordt een meerjarenplan 
door de coöperatie gemaakt waarin de inrichtings- en beheersmaatregelen 
worden beschreven voor de komende 4-6 jaar.  Dit meerjarenplan helpt de 
coöperatie vooruit te kijken en voldoende grote stappen te zetten richting 
realisatie van de doelen. Het meerjarenplan wordt daarbij jaarlijks geactualiseerd. 
De eerste jaarschijf van dit plan vormt daarbij het eerstvolgende jaarplan.

Op basis van monitorgegevens wordt een evaluatie gemaakt van de effectiviteit 
van het tot dan toe gevolgde plan van aanpak.

 Het streefbeeld en de daarin opgenomen doelen staan vast en alle inspanning is 
erop gericht om het streefbeeld te realiseren. Wanneer uit de monitoring blijkt dat 
de realisatie van de doelen achterblijft ten opzichte van de verwachtingen zoekt de 
coöperatie met behulp van aanvullende gezaghebbende (onafhankelijke) experts 
naar mogelijke aanpassingen in het meerjarenplan, zowel in de inrichting als in 
het beheer. Aan de in het streefbeeld gestelde doelen verandert niets. Met name 
de doelsoortenlijsten en streefgetallen voor zowel natuur als recreatie zijn echter 
gebaseerd op de kennis en kunde op het moment van opstellen en kunnen later 
onrealistisch blijken. Indien er binnen de coöperatie overeenstemming is dat alle 
middelen zijn gebruikt om tot realisatie van de doelen te komen en dit toch niet 
binnen bereik lijkt te komen, dan  kan de coöperatie (of de provincie Zuid-Holland) 
verzoeken om aanpassingen in de gestelde doelen5. Dit is geen lichtvaardige 
procedure. Een dergelijk verzoek moet goed worden onderbouwd. Zowel de 
coöperatie (met daarin natuurpartijen, boeren en recreatieondernemers) als de 
provincie Zuid-Holland moeten instemmen met aanpassing van het streefbeeld.

Stree�eeld

Evaluatie Plan van aanpak

Monitor

5 Het gaat hier nadrukkelijk niet om de grote lijnen van het streefbeeld, zoals 
de keuze om te gaan voor bedreigde akkervogels en akkerkruiden enerzijds 
en het bieden van een open en groen recreatiegebied voor de stadsregio 
Rotterdam, maar enkel om de gestelde doelsoortenlijsten en streefgetallen 
voor zowel vogels, kruiden en recreanten.
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Organisatie van 
coöperatie en 
monitoring
 
Tot nu toe zijn in dit streefbeeld de doelen voor het Buijtenland van Rhoon 
besproken: hoogwaardige natuur, natuur-inclusieve landbouw, recreatie en behoud 
en versterking van de cultuurhistorie. Natuurlijk gaat het niet om het formuleren 
van doelen, maar juist om het realiseren ervan. De doelen zijn ambitieus en dus per 
definitie niet gemakkelijk te realiseren. Daarvoor is veel kennis, ondernemerschap 
en bezieling nodig. Een samenwerkingsverband van lokale en regionale 
ondernemers, natuurpartijen en organisaties op het gebied van recreatie, educatie 
en cultuurhistorie zal uitwerking en uitvoering geven aan dit streefbeeld. De 
provincie Zuid-Holland stelt hiervoor geld en grond beschikbaar.

Gebiedscoöperatie 
Buijtenland van Rhoon
Een samenwerking moet zich organiseren en in dit geval is gekozen voor de vorm 
van de (gebieds)coöperatie. Een coöperatie is bij uitstek een organisatievorm 
waarbij partijen samenwerken en waarbij de leden het voor het zeggen hebben. 
De centrale doelstelling van de gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon is om 
dit streefbeeld te realiseren. Alle activiteiten en middelen van de coöperatie 
zijn daarop gericht. Daardoor ligt de verantwoordelijkheid om tot realisatie te 
komen bij degenen die de uitvoering ter hand nemen. Binnen de kaders van 
het streefbeeld heeft de gebiedscoöperatie de vrije hand om zelf plannen uit te 
werken en uit te voeren op een manier die past in het gebied en bij de leden van de 
coöperatie. Zowel in de samenstelling van het ledenbestand als het bestuur wordt 
ervoor gezorgd dat de verschillende belangen in het gebied (natuur, recreatie en 
landbouw) goed vertegenwoordigd zijn.

Leden van de gebiedscoöperatie
Lid van de coöperatie kunnen alle ondernemers en organisaties worden die een 
actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen. Alle leden tekenen 
voor de doelen van de coöperatie en daarmee voor de inhoud van dit streefbeeld. 
Leden zijn bijvoorbeeld agrarische ondernemers, recreatieondernemers en 
natuurpartijen. Ook ondernemers van buiten het gebied kunnen zich aansluiten 
als zij voornemens zijn in het Buijtenland actief te worden. Het is wel zo dat de 
coöperatie leden kan schrappen als zij tenminste twee jaar lang géén bijdrage 
hebben geleverd aan de realisatie van de doelen. Particulieren kunnen geen lid 
worden van de coöperatie, dat zou te veel ongelijkheid in belangen geven. Zij 
kunnen zich wel aansluiten bij een van de (belangen)verenigingen die lid zijn van de 
coöperatie en via die weg hun stem laten horen en een bijdrage leveren. 

Geld en grond
De coöperatie zal een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de provincie 
Zuid-Holland. In die overeenkomst worden afspraken gemaakt over de condities 
waaronder de provincie gelden en gronden ter beschikking stelt aan de coöperatie 
om de doelen in dit streefbeeld te realiseren. De coöperatie zal jaarplannen en 
projectvoorstellen maken als basis voor het beschikbaar stellen van budget door 
de provincie aan de coöperatie. Vervolgens maakt de coöperatie afspraken met 
leden (of in voorkomende gevallen leveranciers van buiten de coöperatie) over de 
uitvoering van de plannen. Op basis van het lerend beheren, de monitoring van de 
doelen en de voortgang worden deze plannen waar nodig bijgesteld. Uitgangspunt 
is dat de provinciale grondeigendommen exclusief voor de coöperatie worden 
gereserveerd en ter beschikking gesteld op basis van jaarplannen en/of 
projectplannen. De coöperatie geeft deze vervolgens uit aan de leden.

Besluitvorming
Binnen de coöperatie vindt besluitvorming plaats volgens het consent-
principe. Dat wil zeggen dat besluiten (bijvoorbeeld over jaarplannen) alleen 
worden genomen als géén van de leden een overwegend en beargumenteerd 
bezwaar heeft tegen het besluit. Dit dwingt de leden van de coöperatie met hun 
verschillende achtergronden en belangen om met elkaar in gesprek te gaan 
over plannen en uitvoering en om er samen uit te komen. Het voorkomt ook dat 
bepaalde minderheidsbelangen systematisch genegeerd kunnen worden en 
dat stemrechten moeten worden toegekend aan de individuele leden. Mocht 
besluitvorming in de ALV onverhoopt blokkeren dan is er een vangnet waarbij het 
bestuur van de coöperatie besluit met 3/4e meerderheid. In het bestuur zitten een 
onafhankelijk voorzitter en drie vertegenwoordigers van agrarische-, natuur- en 
recreatiebelangen.

Communicatie
Het verhaal van het Buijtenland van Rhoon vraagt toelichting aan de bezoekers, 
al was het maar omdat natuurvriendelijk beheer soms op een voorbijganger 
overkomt als “verrommeling”: bermen worden bijvoorbeeld niet strak gemaaid 
zoals men gewend is. De coöperatie betrekt bezoekers en legt uit wat er gebeurt. 

Jaren Akkervogels Akkerflora Overige flora Insecten
Bezoekers- 
aantallen

Recreatieve 
beleving

Saldo 
berekeningen

1-6 jaarl. jaarl. 3 jaarl. 3 jaarl. jaarl. 3 jaarl. jaarl.

7-12 3 jaarl. 3 jaarl. 6 jaarl. 6 jaarl. 3 jaarl. 6 jaarl. 3 jaarl.

>12 6 jaarl. 6 jaarl. 6 jaarl. 6 jaarl. 6 jaarl. 6 jaarl. 6 jaarl.

Monitoring
Voor een goede doelrealisatie op het gebied van natuur, recreatie en landbouw 
is primair de gebiedscoöperatie verantwoordelijk. De controle van de 
inspanningen van de gebiedscoöperatie ligt bij de Provincie Zuid-Holland. In 
de leer- en borgingscyclus zijn drie niveaus te onderscheiden. Uitgangspunt 
daarbij is dat de monitoring in opdracht van de coöperatie wordt uitgevoerd 
door een deskundige onafhankelijke partij. In opdracht van de coöperatie stelt 
deze deskundige onafhankelijke partij ook een meerjarig monitoringsplan op.  
Het plan richt zich op a. de realisatie van de doelen, b. de beleidsuitvoering 
(effectiviteit en implementatie) en c. het lerend beheren (naast de leercurve 
van de individuele inspanningen, zal ook jaarlijks de ontwikkeling voor het totaal 
van de natuurinclusieve landbouw gemonitord worden). De resultaten van deze 
monitoring zijn openbaar en de coöperatie legt de jaarlijkse monitoring (een soort 
kompas) voor aan de Raad van Advies en betrekt het advies van deze raad bij de 
verdere besluitvorming.

a. Monitoring realisatie van de doelen
Het is essentieel dat er met regelmaat een monitoring wordt uitgevoerd om bij te 
houden in hoeverre de doelen uit het streefbeeld worden gehaald. De monitoring 
zal als volgt gaan: 
 



38 39

 
Akkervogels 
Om de ontwikkeling van de vogelstand in het gebied bij te houden worden in het 
seizoen broedvogelmonitoring uitgevoerd (BMP) volgens de gestandaardiseerde 
methode zoals die binnen SOVON is ontwikkeld en in heel Nederland wordt 
uitgevoerd. Daarnaast worden in de winter tellingen gedaan aan foeragerende 
wintervogels. Deze worden in het hele projectgebied uitgevoerd.

Akkerflora en overige flora
Om de ontwikkelingen van de flora te volgen, worden de doelsoorten voornamelijk 
op de florarijke-akkers geïnventariseerd. Gezamenlijk met de inventarisatieronden 
voor de overige flora op dijken, graslanden, natuurvriendelijke oevers en 
grasstroken worden ook op de overige percelen in het gebied doelsoortenkartering 
uitgevoerd in een lagere frequentie dan op de florarijke-akkers.

Insecten
Uit de nulmetingen die afgelopen jaar in en rond de Zegenpolder zijn uitgevoerd 
zijn een aantal insecten waargenomen die gebonden zijn aan het akkermilieu en 
het bijbehorende landschap van slaperdijken zoals die ook in het projectgebied 
te vinden zijn. Het gaat hierbij om enkele loopkevers en zeldzame bijen. Om de 
ontwikkelingen van de insectenstand te kunnen bijhouden zou voor de monitoring 
vooral gebruik worden gemaakt van de plaatsing van potvallen, plakvallen en het 
lopen van transecten met een vlindernet.

Bezoekersaantallen
De bezoekersaantallen worden in eerste instantie voornamelijk gebaseerd op de 
gecombineerde bezoekersaantallen van de verschillende recreatieve trekpleisters: 
Abel, Buytenhof, Transferium etc. Aanvullend wordt gekeken of ook de passerende 
recreanten, fietsend of wandelend, eenvoudig kunnen worden gemonitord door 
GSM-mastdata of vaste tellussen op cruciale punten in het gebied.

Recreatieve beleving
In een lagere frequentie dan de bezoekersaantallen zullen ook recreant-
tevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Deze worden in een 
gebruiksvriendelijke enquête aangeboden aan bezoekers in het gebied. De 
bekendheid en waardering van het gebied door omwonenden wordt zo veel 
mogelijk meegenomen in recreatieve inventarisaties die door de gemeenten 

Rotterdam en Albrandswaard reeds met enige regelmaat worden afgenomen.

Saldoberekeningen
Voor het bijhouden van de juiste vergoedingen worden kosten en baten 
van verschillende specifieke natuurmaatregelen, als ook de aangepaste 
bedrijfsvoeringen, generiek in beeld gebracht om als basis te dienen voor mogelijk 
aangepaste vergoedingen en/of pacht.

b. Monitoring beleidsuitvoering
De realisatie van het streefbeeld is de verantwoordelijkheid van de coöperatie. 
Hiervoor maakt de coöperatie jaarplannen en meerjarenplannen en zorgt jaarlijks 
voor de monitoring van de realisatie. Hiermee houdt de coöperatie zicht op de 
effectiviteit en het tempo van de uitvoering van deze plannen.

c. Monitoring en onderzoek als input voor 
lerend beheren
Aanvullend op de vaste monitoring op de doelrealisatie dienen aanvullende 
monitoring als input voor het lerend beheer. Zo kan met name in de eerste jaren 
veel intensiever naar het vóórkomen van bepaalde insecten worden gekeken die 
een belangrijke voedselbron vormen voor akkervogels). Een brede kwantitatieve 
insectenmonitoring geeft inzicht om de ontwikkeling van het ‘voedende’ karakter 
van het landschap te kunnen zien veranderen. Daarnaast zal ook moeten worden 
gekeken naar de ontwikkeling van de bodem en bijbehorende bodemfauna. 
Ze vormen een belangrijke voedselbron voor een doelsoort als de kievit. Ook 
onderzoek naar het foerageergedrag van doelsoorten kan daarbij belangrijke 
informatie opleveren over het gebruik van de verschillende landschapselementen 
en/of gewassen door deze vogeldoelsoorten.

Onderzoek en aanvullende monitoring zullen daarmee meer divers van aard zijn 
en vaak ook meer tijdelijk van karakter om als belangrijke input te dienen voor het 
evalueren en mogelijk bijstellen van de jaarplannen van de coöperatie. Het inzetten 
van onderzoek en monitoring zal dan ook in opdracht gebeuren van de coöperatie, 
maar zal ook als aanvullende informatie met de provincie worden gedeeld zodat 
deze de ontwikkelingen in het Buijtenland van Rhoon meer in detail kunnen volgen.

Doelrealisatie
Op basis van het einddoel van het streefbeeld kan een verwachting worden 
uitgesproken hoe snel deze verandering tot stand zou moeten komen. Deze 
verandering is voornamelijk op basis van expertinschattingen, aangezien zowel 
natuur, recreatie als landbouw zich allen moeilijk laten sturen. Wel is duidelijk dat 
de ontwikkeling van het aantal akkervogels een andere dynamiek zal hebben 
dan die van akkerplanten. Dit komt met name doordat de akkerflora actief 
geherintroduceerd zal worden, terwijl de vogels zelf moeten gaan reageren op 
de veranderingen in habitat die deze in het gebied geboden wordt. Het herstel 
van het aantal akkervogels zal daarom veel meer een s-curve zijn, terwijl die 
bij de akkerplanten in de jaren van actieve herintroductie snel zal toenemen 
(voornamelijk de eerste 5 jaar) om daarna mogelijk nog wat af te nemen omdat 
niet alle soorten zich genoeg thuis voelen in het gebied, onder andere vanwege 
bodemomstandigheden, om zich blijvend te vestigen. De doelrealisatie voor 
akkerplanten zal daarom na 5 jaar al behoorlijk veel duidelijkheid kunnen geven, 
terwijl de akkervogels mogelijk pas een eerste teken van herstel laten zien.

Sommige vogelsoorten zullen sneller reageren dan andere soorten. Zo is de 
grasmus als indicatorsoort voor het kleinschalige akkerlandschap een soort die 
al op korte termijn toenemende aantallen broedgevallen zullen laten zien terwijl 
het herstel van de kneu langzamer op gang zal komen. Voor het open akkerland 
zal voor de korte termijn naar de kievit kunnen worden gekeken die na 5 jaar wel 
een trendbreuk moet laten zien van verbeterd broedsucces en het keren van 
de dalende trend in aantallen. De veldleeuwerik, die geheel is verdwenen uit het 
Buijtenland van Rhoon als broedvogel, is minder te voorspellen zeker voor de korte 
termijn. Bij de wintergasten zullen met name de vinkachtigen zoals de kneu, putter 
en groenling snel reageren en al binnen 5 jaar reageren op de maatregelen die voor 
overwinteraars in het gebied worden aangelegd. 

Aanvullende informatieve monitoring kan zijn:

• Kwantitatieve insectenmonitoring op en rond de akkers die de effectiviteit 
in beeld brengen van  verschillende landschapselementen in het gebied 
Speciale aandacht ook voor aquatische en semi-aquatische soorten die een 
larvestadium in het water hebben (haften, kokerjuffers, muggen en vliegen).

• Bodemkwaliteitsmonitoring op het gebied van bodemstructuur, bodemchemie 
en bodemleven in relatie tot de ontwikkeling van de landbouw richting een meer 
natuur-inclusieve landbouw.

• Inventarisatie van aanwezigheid van predatoren in het gebied: kraaiachtigen, 
vossen, marters etc.

• Ontwikkelingen in het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Termijn voor realisatie 
De wens is om het streefbeeld zo snel mogelijk te realiseren. Alle inspanningen 
van de coöperatie zullen er op gericht zijn om het overgrote deel van de doelen 
binnen een termijn van 10 jaar te bereiken. Om dit te kunnen halen, zullen 
inrichtingsmaatregelen zo snel mogelijk genomen moeten worden. De gewenste 
aantallen aan vogels, akkerkruiden en recreanten zullen hier dan op moeten 
volgen.

Realisatie natuur- en recreatieve maatregelen
De coöperatie spant zich maximaal in om afspraken te maken over inrichting en 
beheer met grondeigenaren en gebruikers. Wanneer gronden voor de coöperatie 
beschikbaar komen, is de bedoeling om deze zo snel mogelijk in te richten. De 
coöperatie neemt binnen één jaar een besluit over de verdere planvorming en 
uitvoering. In een enkel geval kan de coöperatie besluiten om specifieke gronden 
te “reserveren” voor toekomstige ontwikkeling. Na 10 jaar is wel het volledige 
natuurareaal (228 ha) ingericht.
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Initiatieven die niet in het streefbeeld staan
Dit streefbeeld en de bijlage bevatten veel maatregelen die de coöperatie gaat 
nemen om de gestelde doelen te bereiken. De wereld verandert, dus het zou 
goed kunnen dat over een paar jaar blijkt dat andere, nieuwe of aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Daarnaast kunnen aanvullende (beleids)wensen ontstaan 
op andere gebieden dan landbouw, natuur en recreatie. Denk aan wensen op het 
gebied van zorg, veiligheid of energie. De coöperatie is hoogstwaarschijnlijk niet 
de enige partij die aan de slag gaat in het Buijtenland van Rhoon: ook inwoners, 
ondernemers buiten de coöperatie of de overheid kunnen initiatieven ontplooien. 
Het is aan de gemeente om te beoordelen voor welke initiatieven een vergunning 
wordt verleend. De coöperatie streeft naar een goede samenwerkingsrelatie met 
de gemeente, waarbij de coöperatie de gemeente kan adviseren over initiatieven 
in het Buijtenland. Initiatieven die bijdragen aan de doelen zijn uiteraard welkom. 
Op initiatieven die de realisatie van de doelen in de weg staan zal de coöperatie 
negatief adviseren. Initiatieven die niet bijdragen, maar ook niet afdoen aan het 
realiseren van dit streefbeeld zal de coöperatie niet in de weg staan.

STREEFBEELD BUIJTENLAND VAN RHOON
9  a p r i l  2 0 1 8

O p g e s t e l d  d o o r

LEGENDA
Natuur

Recreatie

Bomendijk en dijkzone Het dijkprofiel wordt behouden van dijksloot tot 
dijksloot, de bomen worden gehandhaafd en aangevuld. De dijkzones worden 
extensief ingericht en beheerd met aan de zonzijde een bloemrijk grasmengsel. Aan 
de schaduwzijde wordt incidenteel struweel aangeplant aan de overzijde van de 
dijksloot.

Haag / struweel Rondom de flora-rijke akkers en de hoogstamboomgaarden 
worden elzenhagen ), knip- en scheerheggen  en struweel aangeplant. Om de 
natuurwaarden te optimaliseren heeft struweel de voorkeur. De hagen accentueren 
de amorfe blokverkaveling (polder Buitenland van Rhoon) ten opzicht van de 
meer open en rechtlijnige strokenverkaveling (Molenpolder, Portlandpolder en 
Zegenpolder). 

Stiltegebied Voor de akkervogels is het van groot belang dat er grotere 
aaneengesloten en open stiltegebieden worden gehandhaafd. Deze gebieden 
worden niet doorsneden door recreatieve routes.

Entreegebied met parkeren De vanzelfsprekende entrees van het 
Buijtenland van Rhoon zijn gesitueerd op de drie hoekpunten: de Rhoonse haven, 
de Koedoodhaven en het Binnenland. Hier worden parkeerplaatsen aangeboden 
zodat de recreant wandelend of met de fiets in het gebied kan recreëren. Tevens 
is er een horecavoorziening waar men informatie kan krijgen over de routes en 
bezienswaardigheden. 

Entreegebied het Binnenland De grootste entree is het Binnenland in 
het noorden van het plangebied, omdat hier de recreatiedruk het hoogst mag zijn. 
Dit punt is tevens bezoekerscentrum met transferium, kanoverhuur, verkoop van 
streekproducten en fietsverhuur.

Horecagelegenheid Horecagelegenheid Dit is een start- en rustpunt voor 
wandelaars en fietsers, waar men informatie kan krijgen over routes in het gebied 
en fietsen kan huren. De horecavoorziening is een trekpleister op zich: vanaf het 
terras heeft men uitzicht op het eeuwenoude polderlandschap en kinderen kunnen 
spelen in de natuurspeeltuin.

Korenmolen in Binnenland In Het Binnenland wordt een korenmolen, 
naar voorbeeld van het Hert, herbouwd voor de verwerking en verkoop van 
streekproducten en informatievoorziening aan de recreant.

Waterwipmolen in Zegenpolder Dit is een start- en rustpunt voor wandelaars en 
fietsers, waar men informatie kan krijgen over routes in het gebied en fietsen kan 
huren. Maar de horecavoorziening is ook een trekpleister op zich: vanaf het terras 
heeft men uitzicht op het eeuwenoude polderlandschap en kinderen kunnen spelen 
in de natuurspeeltuin. 

Boerderij De boerderijen in het plangebied vertellen de ontstaansgeschiedenis van 
het landschap en worden zo mogelijk recreatieve knooppunten met activiteiten en 
voorzieningen op en rondom het erf.

De Buytenhof Een gemengd boerenbedrijf met zorgfunctie, theeschenkerij, 
boerderijwinkel en door het seizoen heen een scala aan agrarische activiteiten.

De Zegenhoeve Een voormalige boerderij dichtbij het dorp Rhoon en daarmee 
een vanzelfsprekend startpunt voor wandelingen in de Zegenpolder.

De Vlakkenburg Een voormalige boerderij die nu dienst doet voor de 
informatievoorziening voor het Buijtenland van Rhoon en ruimte biedt aan 
vergaderingen en presentaties.

De Vossenburg Een akkerbouwbedrijf met verkoop van eigen producten en een 
breed palet aan paardgerelateerde activiteiten.

Belevingsplek algemeen Op markante punten in het landschap worden 
belevingsplekken gerealiseerd met zitgelegenheid en informatievoorziening 
(picknickplekken, uitzichtpunten, vogelkijkhutten). De belevingsplekken trekken de 
meeste recreanten aan zodat de vogelrustgebieden worden ontzien.   

Belevingsplek molenplaats Portlandpolder De locatie van de oorspronkelijke 
watermolen in de Portlandpolder wordt gemarkeerd in de vorm van een 
vogelkijkpunt.

Belevingsplek wiel De voormalige dijkdoorbraak van de Schenkeldijk 
resulteerde in een wiel. Het wiel wordt zichtbaar gemaakt en wordt één van de 
belevingsplekken in het gebied.

Belevingsplek pluktuin In het Buijtenland van Rhoon komen twee pluktuinen, 
waarvan er reeds één is gerealiseerd (De Buytenhof).

Belevingsplek eendenkooi De eendenkooi van ZHL wordt beter zichtbaar en 
beleefbaar gemaakt, onder andere via rondleidingen door vrijwilligers.

Natuurspeeltuin In het streefbeeld worden twee openbare natuurspeeltuinen 
nagestreefd, bij voorkeur bij de entrees van het gebied. De locaties zijn nog niet 
bepaald en onderdeel van nadere uitwerking.

Hoofdfietsroute Een directe en brede wandel- en fietsverbinding van Rotterdam-
Zuid naar het Buijtenland van Rhoon en overige recreatie- en natuurgebieden lands 
de Oude Maas.

Struinpad Bestaande en nieuwe onverharde struinpaden maken het Buijtenland 
van Rhoon toegankelijk voor de recreant. 

Ruiterroutes De ruiterroutes staan nog niet ingetekend op het streefbeeld. 
Doelstelling is om in overleg met de branche te komen tot voldoende veilige 
ruiterroutes

Napoleonroute De Napoleonroute wordt beter beleefbaar gemaakt in de 
recreatieve routing.

Blauwe verbinding De Koedood is onderdeel van de Blauwe Verbinding tussen 
Rotterdam-Zuid en Barendrecht. In het Binnenland komt een verhuurpunt voor 
kano’s.  

Hoofdwatergang / secundaire watergang

Natuurvriendelijke watergang 1:20 De belangrijkste oostwest 
waterlopen vormen een natuurlijke dooradering van het landschap. De natuurlijke 
watergangen worden voorzien van een zeer flauwe natuurvriendelijke oever met 
plasdras en begeleid met brede akkerranden.

Natuurvriendelijke watergang 1:3 Overige waterlopen worden voorzien 
van een natuurvriendelijke oever en geflankeerd door akkerranden van minimaal 6 
m breed.

Akkerranden De situering van de akkerranden op het kaartbeeld is indicatief en 
krijgt nadere invulling in de specifieke bedrijfsplannen. Van belang is een minimale 
breedte (6 m), enkele bredere delen en een fijnmazige dooradering van het 
akkerlandschap. 

Griend De voormalige natste gedeelten van de polders (eeuwkanten) werden 
veelal ingericht als griend ten behoeve van geriefhout. Deze grienden worden 
gereconstrueerd.

Hoogstamboomgaard De voormalige hoogstamboomgaarden worden 
gereconstrueerd op de oorspronkelijke locaties. De definitieve situering 
van de overige boomgaarden wordt afgestemd op de bedrijfsplannen 
en de bodemgesteldheid. Er wordt minimaal 10 ha en maximaal 30 ha 
hoogstamboomgaard gerealiseerd. Alles minder dan 30 ha wordt vervangen door 
florarijke-akkers. 

Riet Langs de Leidingenstraat en de dijksloot aan de voet van de primaire 
waterkering worden rietzones gemaakt van 9 m breed. Via gefaseerd beheer wordt 
voorkomen dat een lange aaneengesloten wand van riet gaat ontstaan.

Zuiveringsmoeras Rhoonse stort De exacte uitvoering van met name de 
rietvelden behorende bij de Rhoonse stort is nog onderwerp van gesprek. Op het 
kaartbeeld staat het zoekgebied dat qua inrichting en beheer het beste past bij de 
natuurdoelen van het streefbeeld.  

Flora akker De vruchtwisselingen en bemestingsniveau worden afgestemd op 
een historische vorm van akkerbouw met oude gewassen. De bouwplannen zijn 
kleinschalig en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. De situering op het 
kaartbeeld is indicatief en moet worden afgestemd op de bedrijfsplannen. Van het 
totaal aan flora akkers wordt ca 20 ha ingericht als wintervoedselakker.

Graskruidenweiland Op de Leidingenstraat wordt een aantal kavels ingericht 
als graskruidenweiland. De situering op het kaartbeeld is indicatief en moet worden 
afgestemd op de bedrijfsplannen. 

Schraal grasland Een aantal kavels in het plangebied is van origine zeer laag 
gelegen. Deze ligging wordt geaccentueerd door het afgraven van de bouwvoor en 
het beheer als schraal grasland.

RECREATIENATUUR
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Actoren in het 
gebiedsproces
Het streefbeeld dat hier voorligt is het resultaat van een jaar lang intensief overleg 
en afstemming tussen een groot aantal lokaal en regionaal betrokken partijen. Een 
volledige lijst van mensen die hier aan hebben bijgedragen draagt altijd het risico 
met zich mee dat enkele mensen vergeten worden, maar enige vermelding is toch 
wel op zijn plaats.  
Daarbij is het goed om te beginnen bij de agrariërs die in 2013 de basis legde 
voor het huidige streefbeeld door via landschapsarchitect Adriaan Geuze, 
Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap te vragen om 
mee te denken aan een natuurinclusief akkerbouwplan voor het Buijtenland 
van Rhoon. Met name Adjan Vos, Gert van Herk, Hans de Klerk en Wiard Visser 
hebben sindsdien heel veel van hun kennis en tijd gegeven om dit streefbeeld te 
vervolmaken.  
De eerste opzet van het plan ‘Het Levend Buijtenland van Rhoon’ zijn voornamelijk 
tot stand gekomen door het harde werk van Egbert-Jaap Mooiweer (VNC) met 
inhoudelijke input van Ben Koks (Werkgroep Grauwe Kiekendief) en Udo Prins en 
Jan-Willem Erisman (Louis Bolk Instituut). 
Bij de start van de uitwerking heeft zich al snel een grote groep lokaal betrokken 
mensen aangediend om mee te denken met de vormgeving van het streefbeeld. 
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gemeenten zijn Liselotte Mesu (Gemeente Rotterdam) en Peter Wunderink 
(Gemeente Albrandswaard) actief betrokken geweest waarbij met name Liselotte 
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streefbeeld te krijgen.  

Vanuit de provinciale en landelijke natuurorganisaties is er tevens veel tijd en 
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Foppen en Frank Majoor (SOVON), op het gebied van flora door Peter Verbeek 
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STREEFBEELD BUIJTENLAND VAN RHOON
9  a p r i l  2 0 1 8

O p g e s t e l d  d o o r

LEGENDA
Natuur

Recreatie

Bomendijk en dijkzone Het dijkprofiel wordt behouden van dijksloot tot 
dijksloot, de bomen worden gehandhaafd en aangevuld. De dijkzones worden 
extensief ingericht en beheerd met aan de zonzijde een bloemrijk grasmengsel. Aan 
de schaduwzijde wordt incidenteel struweel aangeplant aan de overzijde van de 
dijksloot.

Haag / struweel Rondom de flora-rijke akkers en de hoogstamboomgaarden 
worden elzenhagen ), knip- en scheerheggen  en struweel aangeplant. Om de 
natuurwaarden te optimaliseren heeft struweel de voorkeur. De hagen accentueren 
de amorfe blokverkaveling (polder Buitenland van Rhoon) ten opzicht van de 
meer open en rechtlijnige strokenverkaveling (Molenpolder, Portlandpolder en 
Zegenpolder). 

Stiltegebied Voor de akkervogels is het van groot belang dat er grotere 
aaneengesloten en open stiltegebieden worden gehandhaafd. Deze gebieden 
worden niet doorsneden door recreatieve routes.

Entreegebied met parkeren De vanzelfsprekende entrees van het 
Buijtenland van Rhoon zijn gesitueerd op de drie hoekpunten: de Rhoonse haven, 
de Koedoodhaven en het Binnenland. Hier worden parkeerplaatsen aangeboden 
zodat de recreant wandelend of met de fiets in het gebied kan recreëren. Tevens 
is er een horecavoorziening waar men informatie kan krijgen over de routes en 
bezienswaardigheden. 

Entreegebied het Binnenland De grootste entree is het Binnenland in 
het noorden van het plangebied, omdat hier de recreatiedruk het hoogst mag zijn. 
Dit punt is tevens bezoekerscentrum met transferium, kanoverhuur, verkoop van 
streekproducten en fietsverhuur.

Horecagelegenheid Horecagelegenheid Dit is een start- en rustpunt voor 
wandelaars en fietsers, waar men informatie kan krijgen over routes in het gebied 
en fietsen kan huren. De horecavoorziening is een trekpleister op zich: vanaf het 
terras heeft men uitzicht op het eeuwenoude polderlandschap en kinderen kunnen 
spelen in de natuurspeeltuin.

Korenmolen in Binnenland In Het Binnenland wordt een korenmolen, 
naar voorbeeld van het Hert, herbouwd voor de verwerking en verkoop van 
streekproducten en informatievoorziening aan de recreant.

Waterwipmolen in Zegenpolder Dit is een start- en rustpunt voor wandelaars en 
fietsers, waar men informatie kan krijgen over routes in het gebied en fietsen kan 
huren. Maar de horecavoorziening is ook een trekpleister op zich: vanaf het terras 
heeft men uitzicht op het eeuwenoude polderlandschap en kinderen kunnen spelen 
in de natuurspeeltuin. 

Boerderij De boerderijen in het plangebied vertellen de ontstaansgeschiedenis van 
het landschap en worden zo mogelijk recreatieve knooppunten met activiteiten en 
voorzieningen op en rondom het erf.

De Buytenhof Een gemengd boerenbedrijf met zorgfunctie, theeschenkerij, 
boerderijwinkel en door het seizoen heen een scala aan agrarische activiteiten.

De Zegenhoeve Een voormalige boerderij dichtbij het dorp Rhoon en daarmee 
een vanzelfsprekend startpunt voor wandelingen in de Zegenpolder.

De Vlakkenburg Een voormalige boerderij die nu dienst doet voor de 
informatievoorziening voor het Buijtenland van Rhoon en ruimte biedt aan 
vergaderingen en presentaties.

De Vossenburg Een akkerbouwbedrijf met verkoop van eigen producten en een 
breed palet aan paardgerelateerde activiteiten.

Belevingsplek algemeen Op markante punten in het landschap worden 
belevingsplekken gerealiseerd met zitgelegenheid en informatievoorziening 
(picknickplekken, uitzichtpunten, vogelkijkhutten). De belevingsplekken trekken de 
meeste recreanten aan zodat de vogelrustgebieden worden ontzien.   

Belevingsplek molenplaats Portlandpolder De locatie van de oorspronkelijke 
watermolen in de Portlandpolder wordt gemarkeerd in de vorm van een 
vogelkijkpunt.

Belevingsplek wiel De voormalige dijkdoorbraak van de Schenkeldijk 
resulteerde in een wiel. Het wiel wordt zichtbaar gemaakt en wordt één van de 
belevingsplekken in het gebied.

Belevingsplek pluktuin In het Buijtenland van Rhoon komen twee pluktuinen, 
waarvan er reeds één is gerealiseerd (De Buytenhof).

Belevingsplek eendenkooi De eendenkooi van ZHL wordt beter zichtbaar en 
beleefbaar gemaakt, onder andere via rondleidingen door vrijwilligers.

Natuurspeeltuin In het streefbeeld worden twee openbare natuurspeeltuinen 
nagestreefd, bij voorkeur bij de entrees van het gebied. De locaties zijn nog niet 
bepaald en onderdeel van nadere uitwerking.

Hoofdfietsroute Een directe en brede wandel- en fietsverbinding van Rotterdam-
Zuid naar het Buijtenland van Rhoon en overige recreatie- en natuurgebieden lands 
de Oude Maas.

Struinpad Bestaande en nieuwe onverharde struinpaden maken het Buijtenland 
van Rhoon toegankelijk voor de recreant. 

Ruiterroutes De ruiterroutes staan nog niet ingetekend op het streefbeeld. 
Doelstelling is om in overleg met de branche te komen tot voldoende veilige 
ruiterroutes

Napoleonroute De Napoleonroute wordt beter beleefbaar gemaakt in de 
recreatieve routing.

Blauwe verbinding De Koedood is onderdeel van de Blauwe Verbinding tussen 
Rotterdam-Zuid en Barendrecht. In het Binnenland komt een verhuurpunt voor 
kano’s.  

Hoofdwatergang / secundaire watergang

Natuurvriendelijke watergang 1:20 De belangrijkste oostwest 
waterlopen vormen een natuurlijke dooradering van het landschap. De natuurlijke 
watergangen worden voorzien van een zeer flauwe natuurvriendelijke oever met 
plasdras en begeleid met brede akkerranden.

Natuurvriendelijke watergang 1:3 Overige waterlopen worden voorzien 
van een natuurvriendelijke oever en geflankeerd door akkerranden van minimaal 6 
m breed.

Akkerranden De situering van de akkerranden op het kaartbeeld is indicatief en 
krijgt nadere invulling in de specifieke bedrijfsplannen. Van belang is een minimale 
breedte (6 m), enkele bredere delen en een fijnmazige dooradering van het 
akkerlandschap. 

Griend De voormalige natste gedeelten van de polders (eeuwkanten) werden 
veelal ingericht als griend ten behoeve van geriefhout. Deze grienden worden 
gereconstrueerd.

Hoogstamboomgaard De voormalige hoogstamboomgaarden worden 
gereconstrueerd op de oorspronkelijke locaties. De definitieve situering 
van de overige boomgaarden wordt afgestemd op de bedrijfsplannen 
en de bodemgesteldheid. Er wordt minimaal 10 ha en maximaal 30 ha 
hoogstamboomgaard gerealiseerd. Alles minder dan 30 ha wordt vervangen door 
florarijke-akkers. 

Riet Langs de Leidingenstraat en de dijksloot aan de voet van de primaire 
waterkering worden rietzones gemaakt van 9 m breed. Via gefaseerd beheer wordt 
voorkomen dat een lange aaneengesloten wand van riet gaat ontstaan.

Zuiveringsmoeras Rhoonse stort De exacte uitvoering van met name de 
rietvelden behorende bij de Rhoonse stort is nog onderwerp van gesprek. Op het 
kaartbeeld staat het zoekgebied dat qua inrichting en beheer het beste past bij de 
natuurdoelen van het streefbeeld.  

Flora akker De vruchtwisselingen en bemestingsniveau worden afgestemd op 
een historische vorm van akkerbouw met oude gewassen. De bouwplannen zijn 
kleinschalig en er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. De situering op het 
kaartbeeld is indicatief en moet worden afgestemd op de bedrijfsplannen. Van het 
totaal aan flora akkers wordt ca 20 ha ingericht als wintervoedselakker.

Graskruidenweiland Op de Leidingenstraat wordt een aantal kavels ingericht 
als graskruidenweiland. De situering op het kaartbeeld is indicatief en moet worden 
afgestemd op de bedrijfsplannen. 

Schraal grasland Een aantal kavels in het plangebied is van origine zeer laag 
gelegen. Deze ligging wordt geaccentueerd door het afgraven van de bouwvoor en 
het beheer als schraal grasland.
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Landschap en 
cultuurhistorie
1. Ontstaansgeschiedenis van het landschap
Het eiland IJsselmonde, waar het Buijtenland van Rhoon onderdeel van is, 
kent een rijk cultuurhistorisch verleden dat terug gaat tot de Middensteentijd, 
zo’n 9.000 jaar geleden (Schoor, 2013). Bewoners werden al heel vroeg in de 
geschiedenis aangetrokken door de afwisseling van rivieren en kreken met 
vis en vruchtbare gronden die zich vormden op de zee- en rivierafzettingen in 
het gebied. In de prehistorie ging het nog grotendeels om jager-verzamelaars 
die vaak maar tijdelijk het gebied bewoonden, maar zeker in de loop van de 
middeleeuwen werd dit steeds meer permanente bewoning. Zo werden hogere 
gronden bedijkt. Desondanks doorbraken hoogwater en rivieren de dijken 
ook regelmatig waardoor de gronden weer voor jaren verloren waren voor 
agrarisch gebruik. Het huidige patroon aan dijken, watergangen en kavels, 
maar ook de ondergrond in het Buijtenland van Rhoon, laten nog volop die rijke 
geschiedenis zien. Zeker in de stadsregio Rotterdam raken steeds meer van die 
cultuurhistorische, landschappelijke patronen echter bedekt onder de oprukkende 
stadsuitbreidingswijken. De gemoderniseerde landbouw met de grote, rechte 
kavel heeft daar nog een steentje aan bijgedragen. Toch vormen de polders van 
het projectgebied Buijtenland van Rhoon daar een nog zeldzame uitzondering op, 
waarbij veel van die landschappelijke verhalen nog te lezen zijn en beleefd kunnen 
worden. Door deze nog bestaande patronen te bewaren en te koesteren en her 
en der weer overnieuw te accentueren kan dit verhaal versterkt worden en mede 
gebruikt worden om de verbinding tussen landbouw, natuur en recreatie in het 
gebied verder vorm te geven.

2. Bewoning
a. Donken
Het vruchtbare gebied van Zuidwest-Nederland was al in de vroege geschiedenis 
een aantrekkelijke vestigingsplek voor eerst rondtrekkende volken, maar later ook 
sedentaire bewoning. Deze bewoning vond met name plaats op de hoge plekken 
in het landschap: donken en oeverwallen (Kroes, 2009). Donken, wat overblijfselen 
zijn van de oude rivierduinen die zich aan het eind van de ijstijd (10.000 v. Chr.) 
vormden, waren daarbij vaak de eerste plekken die daarvoor in aanmerking 
kwamen en bevatten de oudste sporen van bewoning tot zo’n 7.000 jaar geleden. 
Deze donken zijn her en der nog in de ondergrond te vinden, onder andere ten 
noorden van Rhoon. Vermoed wordt dat uitlopers van deze donk zich mogelijk ook 
in de ondergrond van het noordelijk deel van het projectgebied bevinden op nog 
onbekende diepte. Nader onderzoek zou nodig zijn om te kunnen vaststellen of 
hier bij vergravingen rekening gehouden moet worden.

b. Kreekruggen
Van een latere ontstaansdatum zijn de oeverwallen en beddingen van oude 
getijdekreken. Door de wat grovere afzetting in de kreken en op de oevers ten 
opzichte van de fijnere afzettingen in de gebieden verder van de rivier (komklei) 
kwamen deze gronden na inklink van de klei-afzettingen vaak hoger te liggen 
in het landschap (inversie) en vormden ideale plekken voor bewoning. In het 
projectgebied is zo’n kreekrug duidelijk terug te zien in een hogere band lopend 
van oost naar west door de Molenpolder en via het noordoostelijke deel van de 
Zegenpolder naar het noordwesten doorlopend. Een aftakking van deze kreekrug 
is ook nog in het meest noordelijke puntje van het projectgebied terug te vinden. 
Door de relatief vroege ontstaansgeschiedenis van deze kreekrug wordt verwacht 
dat sporen van bewoning hier pas op een diepte van 3 meter onder het maaiveld 
te vinden zijn, in veel gevallen dus niet relevant voor de plannen in het Buijtenland 
(Kroes, 2009).

c. Hogere zeeafzetting
Dichter tegen het maaiveld (ongeveer -1 m MV) zouden echter meer recente 
sporen van bewoning kunnen worden aangetroffen die stammen uit de IJzertijd 
of Romeinse tijd (1500-3000 jaar geleden). Volgens het RAAP-rapport zijn deze 
met name terug te vinden in een grotendeels noord-zuid lopende band ten oosten 
van de leidingenstraat en ook in de westelijke punt van de Zegenpolder. Het zou 
hier gaan om voornamelijk zee-afzettingen. Op één specifieke plek in dit gebied, 
net ten zuiden van de Essendijk en ten oosten van de leidingenstraat is een gebied 
aangemerkt dat mogelijk net onder de bouwvoor reeds bewoningsresten zou 
kunnen bevatten.

d. Boerderijen in de droogmakerijen
Hoewel veel van de boerderijen inmiddels zijn verdwenen zijn er tientallen nog 
terug te vinden in en rond het projectgebied. De oudsten zijn te vinden in de 
noordelijkste polder Buijtenland van Rhoon en vormen ware juweeltjes: Reesteijn 
(1470) en Heuvelsteijn (17e eeuw/1906), Johannahoeve (1790) en Buytenhof 
(1600/1905). Ook de zuidelijke polders kennen echter nog markante boerderijen, 
waaronder met name de Portlandhoeve (1803) en de Zegenhoeve (1890) (Binder, 
2016 en polderdag-rhoon.nl).

 
 

3. De strijd om het land
a. Dijken en hoofdwatergangen
Na de grootste vloed in 1421 (St. Elisabethvloed) is het hele gebied in fasen steeds 
weer meer teruggewonnen op het water. Dit proces heeft echter meerdere eeuwen 
in beslag genomen, beginnend in het noorden in het huidige Buijtenland van Rhoon 
rond 1500 en eindigend in het zuiden met de Nieuwe Polder (huidige golfbaan) 
in 1820. Dit geleidelijke proces van herwinning van het land is nog volop terug te 
zien in de loop van zowel de nog aanwezige slaperdijken als enkele watergangen 
in het gebied. Voornamelijk in het Buijtenland van Rhoon en de Zegenpolder 
laat het nog steeds bestaande sloten- en wegenpatroon zien hoe de polders in 
fases zijn ingepolderd. Daarnaast is op enkele plaatsen te zien geweest dat deze 
geleidelijke herpoldering niet altijd zonder slag of stoot ging. Hoewel het voor 
lange tijd verloren raken van bedijkt land sinds 1421 niet meer heeft voorgedaan, 
herinnerde onder andere een wiel net ten westen van de Schenkeldijk er in de 
Zegenpolder nog lange tijd aan dat dit niet de laatste dijkdoorbraak was die in 
dit gebied heeft plaatsgevonden. Ook in de laatste grootste waterramp van 1953 
zijn grote delen van de zuidelijke polders nog onder water gelopen. Deze lijnen 
vertellen tezamen daarom het verhaal van de strijd met het water en vormen een 
belangrijk cultuurhistorische drager onder dit landschap. Het behouden van deze 
landschapslijnen en het daar waar mogelijk eventueel herstellen of accentueren 
van deze lijnen moet daarom zwaar meewegen in het eventueel herinrichten van 
delen van de polders.

Archeologische waarnemingen (ARCHIS, 
rood), monumenten (AMK-terrein, blauw) op de 
Cultuurhistorische Hoofdstructuurkaart van de 
Provincie Zuid-Holland (Kroes, 2009)

Advieskaart archeologie uit archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd door bureau RAAP 
(Kroes 2009)

De Zegenhoeve (1890):  één van de fraaie historische 
boerderijen in het Buijtenland van Rhoon 
Bron: van website www.polderdag-rhoon.nl
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b. Molens en boezemvaarten
In dit laagliggende land moet constant regenwater uit de polders worden gemalen. 
Hiervoor werden lange tijd voornamelijk windmolens gebruikt die in de 16e en 17e 
eeuw voornamelijk uit houten wipmolens bestonden. Er is bekend dat er eerst 
een wipmolen in de Molenpolder heeft gestaan die zorgde voor de uitwatering 
van zowel de Zegenpolder als de Molenpolder naar de Oude Maas. In 1691 is deze 
molen verplaatst van de Molenpolder naar het oostelijke deel van de Zegenpolder. 
In 1770 is deze vervangen door een stenen grondzeiler (www.molendatabase.
org). Bij de aanleg van de Portlandpolder in 1769 is er nog een stenen grondzeiler 
net ten oosten van de Veerweg aan toegevoegd die verantwoordelijk was voor 
de uitwatering van deze nieuwe polder. In 1879 is de functie van beide molens 
overgenomen door een stoomgemaal. Ten noorden van de Essendijk werd de 
polder van het Buijtenland van Rhoon uitgewaterd op de Oude Koedood. Hier werd 
in 1709 een stenen grondzeiler gebouwd aan de zuidkant van de Oude Koedood, 
recht tegenover de Pendrechtse molen die aan de noordkant van de Koedood de 
Nieuwe Pendrechtse polder bemaalde. De Buijtenlandse watermolen is in 1910 
gesloopt en vervangen door een stoomgemaal.  Delen van de molen zijn later 
gebruikt om een korenmolen in Oisterwijk op te knappen (www.polderdag-rhoon.
nl). Het stoomgemaal is later ook gesloopt. De Pendrechtse molen is echter 
bewaard gebleven en in 1993 drie kilometer naar het oosten verplaatst om plaats 
te maken voor een industrieterrein.

Voor de uitwatering van de Zegenpolder en Portlandpolder waren in de 19e eeuw 
brede boezemvaarten aangelegd. Hoewel deze boezemvaarten op de meeste 
plekken nog wel als kavelsloot te vinden zijn, zijn deze niet meer als boezem te 
herkennen.

Naast watermolens werden er ook korenmolens gebouwd om het graan tot meel 
te verwerken. In het projectgebied zelf heeft geen korenmolen gestaan, maar aan 
de noordkant van Rhoon heeft in het Binnenland van Rhoon wel een korenmolen 
gestaan in de vorm van een stenen stellingmolen: Het Hert (1849). Het Hert werd in 
1971 ontmanteld en uiteindelijk in 1976 volledig gesloopt om plaats te maken voor 
een uitbreidingswijk van Rhoon. Er is nog wel een straatnaam die verwijst naar de 
oude standplaats van deze korenmolen.

 

 
 
Historische windmolens vormen in Nederland een heel belangrijk element in onze 
cultuurhistorie die enorm tot de verbeelding spreekt. Ze helpen om het verhaal 
van de ontstaansgeschiedenis van een gebied te vertellen, maar vormen ook een 
belangrijke blikvanger en richtpunt voor passanten en recreanten. Een graanmolen 
biedt daarnaast de mogelijkheid om ook in de producten die het verwerkt een 
verbinding te maken tussen de landbouwproducten die in de buurt worden 
geproduceerd en de consument die op deze manier de beschikking krijgt over zeer 
herkenbare producten met een bijbehorend verhaal van grond tot mond.

c. De verkaveling
Naast dit verleden van inpoldering vertelt ook de kavelverdeling in de polders 
een verhaal. In het noordelijke deel is te zien dat de verkaveling nog heel erg 
kleinschalig is en er vele kleine perceeltjes zijn terug te vinden die als een legpuzzel 
het gebied invullen. Dit wat kleinschaligere en meer gesloten landschap in het 

noorden wordt echter steeds grootschaliger en openen naar het zuiden. Met name 
in de meest recente polder in het projectgebied, de Portlandsche polder, is te zien 
dat zowel de hoofdwatergangen als de secundaire sloten al een veel grootschaliger 
en rationeler patroon volgen met veel rechte lijnen en lange percelen. Dit meer 
grootschalige karakter heeft zich na de Tweede Wereldoorlog nog verder 
ontwikkeld tot het open en grootschalige landschap dat het nu is. Veel kavelsloten 
zijn gedempt en zijn met buurpercelen tot grote, mechanisch goed te bewerken 
percelen omgevormd. Daar komt nog bij dat percelen zelf, voor de ondergrondse 
drainage zijn opgang deed, nog verder opgedeeld waren in smalle deelakkers van 
10 tot 20 meter breed die zo bol waren geploegd dat deze bovengronds afwaterde 
naar de lagere greppels die zich tussen de deelakkertjes bevonden. Het verdwijnen 
van zowel deze deelakkers als het verdwijnen van veel kavelsloten heeft veel 
overgangen en diversiteit in het landschap doen verdwijnen. 

De laatste tijd wordt steeds meer duidelijk dat het meer grootschalig en uniform 
worden van dit landschap ook een keerzijde heeft. Met name op randen van 
percelen en gewassen vond namelijk een veelheid aan biodiversiteit een plek in 
het agrarische landschap. Het herstellen van een deel van die perceelsovergangen 
ligt dus voor de hand bij het streven naar herstel van deze biodiversiteit. Naast de 
inpassing in de huidige agrarische bedrijfsvoering moet bij het herstellen van die 
verkaveling echter ook rekening gehouden worden met het hiervoor beschreven 
verschil in karakter van de verkaveling in het noordelijke en het zuidelijke deel van 
het gebied.

d. Napoleonroute
Een hele belangrijke historische route door het gebied vormde de Napoleonroute, 
die per keizerlijk decreet in 16 december 1811 opgenomen werd in de lijst als de 
Route Imperiale IIIe klasse no. 65. Deze route liep van Antwerpen, Bergen op Zoom, 
Rotterdam en Den Haag naar Haarlem (Binder, 2016) en kwam vanuit de zuidelijk 
gelegen Hoekse Waard via een veerpontje het gebied binnen over de Veerweg. 
De route verloopt vervolgens via de Veerweg, Korteweg, Essendijk, Oudeweg 
door het gebied om via de Rijsdijk het gebied te verlaten. Enkele verwijzingen 
naar deze belangrijke verbindingsroute uit de Napoleontische periode zijn nog in 
het landschap terug te vinden: het Veerhuis, een historisch bruggetje en enkele 
kilometer- en hectometerpaaltjes.

De historisch Napoleonroute en de hooggelegen dijkwegen vormen een hele 
mooie drager voor het ontwerp van de recreatieve routes. De toenemende drukte 
aan gemotoriseerd verkeer op deze dijken heeft op veel plaatsen echter wel voor 
problemen gezorgd omdat de beperkingen van het dijktalud verbredingen van 
deze wegen vaak niet mogelijk maakt. In de verdere ontwikkelingen van deze 
ontsluitingsroutes moet hier dus goed rekening mee worden gehouden. Daarnaast 
moet naast het dankbaar gebruik maken van de bestaande dijkwegen ook erg 
zuinig omgegaan worden met de enige dijk in het gebied die nog geen verharde 
weg heeft, de Molenpolderse Zeedijk. Deze grasdijk vormt daarbij een bijzondere 
uitzondering in het gebied wat in het landschappelijke beeld een mooie aanvulling 
vormt en als zodanig ook de moeite waard is om te bewaren.

 
 
4. Historisch landgebruik
a. Bouwplannen
Het agrarisch landgebruik in Zuidwest-Nederland heeft zich vanaf de vroege 
geschiedenis altijd sterk gericht op landbouw. Toch werd het karakter van de 
landbouw niet alleen door de grondsoort bepaald. Ook de relatieve nabijheid 
van grote steden in Vlaanderen (Antwerpen, Gent) en later Noord- en Zuid-
Holland speelde een rol. Hierdoor werd de landbouw door de eeuwen heen veel 
meer gekenmerkt door het telen van handels- en groentegewassen dan in de 
akkerbouwgebieden die verder verwijderd waren van deze bevolkingscentra 
(Groningen, Friesland, Limburg en het oostelijke rivierengebied). Naast gewassen 

Polderwipmolen Oostmolen Mijnsheerenland: 
Een houten wipmolen zoals die in de Molenpolder 
heeft gestaan en later is verplaatst naar de 
Zegenpolder. Bron: https://hoekschewaard.
wordpress.com/molens/

Kilometerpaal 34 van de Napoleonroute tegenover 
Essendijk 7 in Rhoon die het projectgebied doorkruist. 
Bron: polderdag-rhoon.nl
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als vlas en koolzaad was dit onder andere meekrap, verbouwd als grondstof voor 
zijn rode kleur, maar ook lang vergeten gewassen als kaardenbollen, mierikswortel 
en koriander (Bieleman, 1992). De grote diversiteit in gewassen zoals het gebied 
vanaf het ontstaan van de polders al heeft gekend, is in de naoorlogse periode 
een stuk teruggelopen. In de wedloop van de landbouwintensivering hebben heel 
veel gewassen de noodzakelijk opgaande lijn in productie niet kunnen bijhouden 
en zijn daardoor grotendeels onrendabel geworden. Akkerbouwrotaties van 
de 21e eeuw worden nog slechts gedomineerd door een handjevol gewassen: 
aardappelen, suikerbieten, uien en wintertarwe vormen het leeuwendeel van 
het gewasareaal. Typerend voor de Zuid-Hollandse eilanden kan daar een 
bescheiden areaal spruiten aan worden toegevoegd. De grootste teruggang is te 
zien in de maaivruchten die vroeger naast een grotere diversiteit in granen vooral 
ook meerdere bloeiende gewassen kenden (bonen, erwten, vlas en koolzaad). 
Met name het verdwijnen van deze bloeiende maaivruchten kan als één van de 
oorzaken worden opgevoerd voor de terugloop aan insecten in het agrarisch 
landschap die als broedvoedsel dienen voor de foeragerende akkervogels. 
Het terugbrengen van een deel van deze gewasdiversiteit kan een belangrijk 
aanknopingspunt zijn voor het herstellen van de biodiversiteit (akkerflora, insecten 
en akkervogels) in het projectgebied.

b. Landgebruik
Niet alleen de bouwplannen zijn door de eeuwen heen sterk veranderd, ook het 
algemeen landgebruik was aan verandering onderhevig. In de vooroorlogse 
landbouw was er namelijk nog veel minder sprake van specialisatie. Daar waar we 
in het huidige landschap scherpe scheidingen zien in delen die bestemd zijn voor 
landbouw, bewoning, recreatie of natuur werd het vooroorlogse landgebruik veel 
meer gekenmerkt door verwevenheid. Bewoning was veel minder verspreid door 
de regio, de laagste natte delen van polders (eeuwkanten) werden ingericht als 
grienden om voor geriefhout te zorgen, de iets minder lage en natte delen werden 
als permanente of semipermanente graslandjes ingericht om als voervoorziening 
voor de paarden en koeien te zorgen en de akkerbouw zelf was ook veel minder 
pure akkerbouw en had in de vruchtwisseling ook tijdelijk gras- of klaverteelt 
opgenomen. Rond de erven waren kleine boomgaarden te vinden die deels ook 
als uitloop dienden voor een deel van het vee. Hoewel de veebezetting in het 
gebied veel lager was dan in bijvoorbeeld het veenweidegebied, waar akkerbouw 
nagenoeg niet mogelijk is, kwam er rond 1850 op de Zuid-Hollandse eilanden per 

100 ha cultuurgrond toch 24 GVE’s aan runderen voor, 13 GVE’s aan paarden en 
2 GVE aan schapen (Bieleman, 1992). Naast de trekkracht waren deze dieren 
namelijk ook een belangrijke leverancier van mest voor de akkerbouw. Daarnaast 
droeg met name de tijdelijke klaverteelt bij aan het vruchtbaar houden van de 
akkerbouwgrond. In het zuidelijke buitendijkse gebied werden in de 19e eeuw ook 
nog uitgebreide grienden aangeplant die voorzagen in een grote behoefte aan 
hout en twijgen voor een veelheid van toepassingen (manden, beschoeiing). In 
dit buitendijkse deel werd ook een eendenkooi aangelegd waar eenden werden 
gevangen en waar volgens het Middeleeuwse afpalingsrecht binnen een afstand 
van 200 Rijnlandse roeden (750 m) de rust niet mocht worden verstoord. Beide 
elementen zijn na de Tweede Wereldoorlog langzaam in onbruik geraakt omdat 
de vraag naar wilgentenen snel afnam en het werken in de eendenkooi niet meer 
rendabel was. Deze grienden worden echter nog met veel passie en inzet in ere 
gehouden. Ook hier geldt weer dat het historische landgebruik een belangrijke 
inspiratiebron kan zijn voor het herstel van de biodiversiteit in het agrarische 
landschap.

Natuur 
1. Akkerflora
a. Achteruitgang van akkerflora
Het zuidwestelijke zeekleigebied, waar het Buijtenland van Rhoon onderdeel 
van is, werd ook in de historie altijd al gekenmerkt door akkerbouw, wat zich 
in de gewassen die verbouwd werden voornamelijk richtte op het leveren van 
voedsel- en handelsgewassen aan de grotere steden in de buurt. Tussen de 
veelheid aan gewassen kwamen, met name in de akkerbouw van voor de 20e 
eeuw, ook een veelheid aan begeleidende akkeronkruiden voor die veelal ook 
erg kleurrijk waren. De grote diversiteit aan akkerflora is echter in de loop van 
de 20e eeuw steeds verder achteruitgegaan. Deze achteruitgang kondigde zich 
in de 19e eeuw aan. De meest gevoelige vormen van akkerflora kregen het aan 
het eind van deze eeuw reeds moeilijk door de toenemende beschikbaarheid 
van kunstmest, een verbeterde zaadschoning en een optimalisatie van de 
mechanische onkruidbestrijding (rijenteelt en schoffelwerktuigen). De grote 
achteruitgang heeft zich echter ingezet na de Tweede Wereldoorlog, waarbij met 
name de opkomende chemische onkruidbestrijding het leeuwendeel van deze 
diverse akkeronkruiden liet doen verdwijnen. Deze sterk dalende trend kwam 
echter pas laat onder de aandacht bij de natuurbescherming. Pas in 2000 is 
een beschermingsplan gepubliceerd (Bakker, 2000) waarin deze alarmerende 
achteruitgang van flora-associaties wordt beschreven en een eerste poging wordt 
gedaan om aanwijzingen te geven om de dalende trend om te buigen. Hoewel er 
wel meer aandacht komt voor bedreigde akkerflora bij natuurbeheerorganisaties 
wordt de dalende trend verre van omgebogen. In 2005 werd hier in een interne 
evaluatie binnen Natuurmonumenten al aandacht voor gevraagd (Tooren et 
al., 2005). Ook uit studies van Natuurbalans en B-Ware in Brabant en Limburg 
(Verbeek, 2011) blijkt dat de situatie voor akkerflora nog steeds alarmerend is en 
de trend nog verre van gekeerd. In de laatste publicatie van de rode lijst (Sparrius 
et al., 2012) wordt wederom aangegeven dat akkerflora tot de meest bedreigde 
flora-associaties van Nederland behoort, en dan met name de akkerflora van 
de kalkrijke gronden. Van de 33 karakteristieke soorten zijn er 29 soorten (88%) 
die op de rode lijst staan. Rond 2010 zijn daarom meerdere programma’s gestart 

om samen met beheerders naar succesvol herstel toe te werken (Eichhorn 
2011 en 2012 en Verbeek et al 2016). Hieruit blijkt onder andere dat voor een 
goed herstel niet alleen een aangepast beheer nodig is en de juiste (a)biotische 
randvoorwaarden op het betreffende perceel, maar dat ook een uitvoerend 
beheerder betrokken moet zijn die goed weet welke werkzaamheden wanneer 
moeten worden uitgevoerd. 

b. Onderbouwing van de uitvoeringsmaatregelen
Er is een veelvoud aan redenen waarom de rijkheid aan flora zoals die vroeger 
op de akkers kon worden gevonden geen kans meer lijkt te hebben in het huidige 
akkerbouwsysteem. Een deel van deze oorzaken laat in de loop van de 19e eeuw 
al een afname zien. Daarbij moeten we denken aan de toenemende dichtheid van 
gewassen door een hogere bemesting (gevolg van de introductie van kunstmest), 
verbeterde zaaizaadschoning (rond einde 19e eeuw) en intensivering van de 
bouwplannen door toename van het aandeel hakvruchten ten koste van het 
aandeel maaivruchten. Maar de grootste teruggang werd veroorzaakt door de 
steeds efficiëntere onkruidbestrijding die zeker na de Tweede Wereldoorlog 
in een stroomversnelling kwam door de inzet van herbiciden en voortgaande 
landbouwmechanisatie met onder andere kortere stoppelfases en grotere 
percelen als resultaat. Om de vorm van akkerbouw die nodig is voor een breed 
herstel van akkerflora mogelijk te maken, zullen we moeten teruggrijpen op een 
akkerbouw die zo veel extensiever is dan de huidige (zelfs biologische) akkerbouw, 
dat het aanleggen van aparte flora-akkers de enige manier is om dit voor elkaar 
te krijgen. Daar staat echter tegenover dat de oppervlaktes die hiervoor nodig 
zijn niet heel groot hoeven te zijn om voor de veelheid aan soorten ruimte te 
bieden die we graag terug willen zien. Relatief kleine akkers van 1-2 ha zijn vaak 
meer dan voldoende voor een goed herstel. Toch is de ervaring ook dat door 
slechts kleine verschillen in grondslag, bemestingstoestand of ontwatering grote 
verschillen kunnen ontstaan in welke doelsoorten zich bestendig kunnen vestigen 
op een akker. Het aanleggen van voldoende akkers op verschillende plekken in 
de polder met steeds afwijkende (a)biotische factoren is dus essentieel voor het 
vergroten van de kansen voor een zo breed mogelijke terugkeer van de gewenste 
doelsoorten. 

Uit ervaringen met akkerfloraherstel in andere gebieden in Nederland (Prins, 
2016) blijkt dat het zorgen voor een passend beheer op flora-akkers echter niet 
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voldoende is om tot herstel te komen. Dit heeft te maken met het feit dat de 
zaadbank in de bodem van gewenste doelsoorten vaak niet meer aanwezig is door 
het uiterst dynamische karakter van akkerbeheer (elk jaar ploegen maakt steeds 
weer een nieuwe lading onkruiden wakker die bij intensieve onkruidbestrijding 
geen kans zien zich te vermeerderen). Hierdoor is een mogelijk historische 
zaadbank in veel gevallen volledig uitgeput. Naast een actief floragericht beheer 
zal daarom een actief herintroductieprogramma moeten worden opgezet om de 
verdwenen doelsoorten weer terug te kunnen brengen in het gebied.

Om de in het streefbeeld genoemde floradoelsoorten terug te kunnen 
krijgen in het Buijtenland van Rhoon wordt in eerste instantie ingezet op twee 
hoofdmaatregelen: het aanleggen van een kweektuin van doelsoorten en tevens 
het aanleggen van speciale flora-akkers waarbij het beheer er primair op gericht is 
de genoemde doelsoorten een bestendige plek te geven. Zoals aangegeven geldt 
voor beiden dat het ruimtebeslag daarvan beperkt kan zijn, maar dat er wel een 
veelvoud aan locaties met verschillen in grondslag, bemesting of vruchtwisseling 
nodig is om voldoende kansen te bieden voor het herstel van zo veel mogelijk 
doelsoorten1. In het hele projectgebied wordt daarom gestreefd naar minimaal 
25 ha aan flora-akkers die minimaal bestaat uit 10 verschillende flora-akkers. 
Sommige wat grotere percelen zullen worden gebruikt om de effecten van 
verschillend akkerbeheer (bemesting, vruchtwisseling etc.) te kunnen bekijken.

c. Toelichting Kweektuin
Zoals terecht in het Alterrarapport wordt opgemerkt, is de kans erg klein dat in het 
gebied een breed scala aan gewenste doelsoorten spontaan zal terugkomen. Er 
zal daarom een actief herintroductieprogramma nodig zijn om een groot deel van 
de gewenste soorten weer terug te krijgen. Nu kan teruggegrepen worden op nog 
aanwezige bronnen van deze doelsoorten in Nederland of aangrenzende landen, 
maar uit onderzoek van Science-4-Nature blijkt dat we met name bij de groep 
van akkerflora extra aandacht moeten besteden aan het behouden van zo veel 
mogelijk, genetisch onderscheidende bronpopulaties2. Dit vraagt erom niet elke 
akker te herintroduceren met dezelfde, nu nog bekende bronpopulatie. Een andere 
specifieke eigenschap van akkerflora is dat deze regelmatig tijdelijk opduikt op een 
plek, doordat de grond verstoord wordt vanwege graafwerkzaamheden. Doordat 
het bij akkerflora echter om annuellen gaat, verdwijnen deze soorten dan vaak 
weer na 1-2 jaar omdat de bewuste plek niet als (flora)akker beheerd wordt, maar 

of als bouwlocatie of als grasland verdergaat. Hiermee duiken lokale genetische 
bronnen vaak tijdelijk op om daarna, veelal voor de eeuwigheid, verloren te gaan. 
Het opzetten van een kweektuin zal daarom als voornaamste doel hebben om 
lokaal opduikende doelpopulaties, met name de doelpopulaties die een tijdelijk 
karakter lijken te hebben, op te kweken om deze vervolgens op één van de aan te 
leggen flora-akkers een bestendige plek te geven.

Een sprekend voorbeeld hiervan is het spontaan opduiken van een populatie 
van de uiterst zeldzame Stijve wolfsmelk in het Buijtenland van Rhoon dit jaar 
(2017) vanwege graafwerkzaamheden op een perceel aan de Oudeweg waar een 
natuurvriendelijke oever is aangelegd. Hierbij is een oude grondlaag aangeroerd 
die blijkbaar in geen jaren het daglicht had gezien en waar spontaan tientallen 
exemplaren Stijve wolfsmelk uit tevoorschijn kwamen. Het toekomstig beheer 
van deze natuurvriendelijke oever doet verwachten dat deze soort na 1-2 jaar op 
deze plek zal verdwijnen waarmee deze soort hier mogelijk nooit meer terugkeert. 
Door het zaad van deze planten echter te oogsten en op te kweken kan deze soort 
een bestendige plek krijgen op één van de aan te leggen flora-akkers, daarmee 
deze genetische bron behoudend. Gezien de voorgenomen aanleg van nog veel 
meer natuurvriendelijke oevers in het gebied is extra alertheid voor de komende 
jaren geboden om spontaan opduikende akkerflora op dezelfde manier te kunnen 
oogsten, opkweken en uitzetten.

d. Toelichting flora-akkers
Voor de inrichting van flora-akkers kan gekozen worden voor een aanpak waarbij 
de gewasproductie geheel wordt losgelaten en het beheer zich geheel richt op het 
ruimte bieden voor de gewenste doelsoorten (Eichhorn 2010 en 2012) en een aanpak 
waarbij de vooroorlogse akkerbouw model staat voor het gewenste akkerbeheer 
(Verbeek et al., 2016). Hoewel beide wijzen van aanpak goede en slechte resultaten 
hebben opgeleverd in de verschillende regio’s van Nederland wordt voor het grootste 
deel van de flora-akkers in het Buijtenland van Rhoon in eerste instantie gekozen 
voor de tweede aanpak. Deze keuze wordt gemaakt om twee redenen: ten eerste 
past deze manier van aanpak het best bij het feit dat agrariërs het uitvoerend beheer 
op deze akkers gaan doen en daarmee het maatwerk en de aandacht kunnen 
leveren die met name nodig is om deze vorm van beheer succesvol te maken, maar 
ten tweede ook omdat deze vorm beter past bij de meervoudige doelstelling van 
natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Door niet alleen de vruchtwisselingen 
en bemestingsniveaus op deze akkers af te stemmen op een historische vorm 
van akkerbouw, maar daarbij ook te kiezen voor oude gewassen en rassen zoals 
oude graanrassen, vlas en meekrap ontstaat de mogelijkheid tot regionale afzet 
en verwerking van deze granen in een uniek streekproduct dat tegemoetkomt aan 
een versterking van de beleving door bezoekers van het gebied en omwonenden. 
Het bijkomend voordeel van oude granen is dat ze vaak nog een grotere stro-
lengte bezitten waardoor de balans tussen gewenste doelsoorten en ongewenste 
wortelonkruiden beter kan worden behouden.

Op termijn denken wij dat het goed is dat er verschillende bouwplannen worden 
uitgeprobeerd die gebaseerd kunnen zijn op de historische bouwplannen in de drie 
belangrijkste kalkrijke kleigebieden van Nederland: Zuidwest-Nederland (Zeeland 
en Zuid-Hollandse eilanden), Noord-Nederland (Groningen, Friesland) en Zuidoost-
Nederland (Limburg) (zie voor voorbeelden in ‘Lerend beheren’). Met name in het 
eerste geval zullen vruchtwisselingen niet alleen bestaan uit maaivruchten, maar 
ook voor een belangrijk deel uit hakvruchten (bijv. aardappelen, uien en mogelijk 
meekrap). Om de start echter niet al te moeilijk te maken adviseren we eerst met 
een vereenvoudigd Gronings bouwplan te starten waarin een wintergraan en een 
zomergraan jaarlijks worden gewisseld. Als bemestingsniveau kan begonnen worden 
met 40-60 kg Ntotaal/ha in de vorm van vaste dierlijke mest (runderpotstalmest of 
geitenpotstalmest) en/of natuurcompost.

e. Onderbouwing en uitwerking lerend beheren
Over het gewenste beheer op flora-akkers zijn de laatste jaren behoorlijk 
wat rapporten verschenen. Na de eerste beheersaanwijzingen in het 
Beschermingsplan Akkerplanten zijn de rapporten recent uitgebreid bekeken in 
een inventariserend onderzoek uitgevoerd door Eichhorn-Ecologie in opdracht 
van Vereniging Natuurmonumenten en een akkerfloraherstelprogramma 
uitgevoerd door Natuurbalans, Louis Bolk Instituut, B-Ware en Science-4-Nature in 
opdracht van de provincie Noord-Brabant. Uit beide projecten komen een aantal 
duidelijke lijnen naar voren die cruciaal zijn voor het herstel van akkerflora: 

1.  een gebruik van chemische onkruidbestrijding en spaarzaam gebruik van   
 mechanische onkruidbestrijding;

2.  geen of een schrale bemesting die de vooroorlogse bemestingsniveaus niet   
 overschrijdt;

3.  herintroductie van akkerflora is essentieel omdat in de meeste gevallen geen  
 historische bodemvoorraad aan onkruidzaden meer aanwezig is;

4.  het houden van de balans tussen gewenste akkerfloradoelsoorten en   
 algemene, woekerende soorten als kweek, distels en hoefblad vraagt gerichte  
 aandacht in het beheer;

5.  meer nadruk in de vruchtwisseling op maaivruchten vs hakvruchten;
6.  gebruik van weinig geschoond eigen zaaizaad;
7.  langere stoppelfase;
8.  voor enkele specialistische onkruiden moeten specifiek bepaalde gewassen  

 weer verbouwd worden (op de ZH-eilanden met name vlas en mogelijk ook   
 meekrap). 

Er zijn echter ook een aantal zaken waar nog geen consensus over is ten aanzien 
van het verhogen van de slagingskans voor akkerflora:

9.  de zaaidichtheid van de gewassen
10. het wel of niet toepassen van bemesting
11.  het wel of niet toepassen van vruchtwisseling (afwisseling winter- en   

 zomergraan, hakvruchten, grasklaver/luzerne)
 

1 De variatie in grondslag in het hele projectgebied is niet heel erg groot. Door de ontstaansgeschiedenis van de polders 
(aanwaspolders) bevinden de lichtste gronden zich grotendeels aan de rivierkant van de polder (zuidkant) terwijl de 
grondslag verder van de rivier af zwaarder wordt. Toch is de variatie in grondslag in het gebied niet heel erg groot. De 
lichtste gronden behoren tot de matig zware zavels (15% lutum), wat oploopt tot matig zware kleigronden met een 
lutumgehalte van 40%. Dwars door de Molenpolder en in het noordoostelijke deel van de Zegenpolder loopt echter 
ook een wat hogere rug waar de kleilaag een stuk dunner lijkt (0,5m ipv 1m) dan in de rest van het gebied en waar de 
gronden iets lichter lijken te zijn. De grootste kansen voor bijzondere akkerflora lijken te liggen op de wat lichtere klei- 
en zavelgronden, maar de akkers zullen op zo veel mogelijk verschillende gronden worden aangelegd, verspreid over 
de verschillende polders om een zo groot mogelijk palet aan doelsoorten de ruimte te bieden voor duurzaam herstel. 
Daarnaast is er een oude stroomrug die deels door de Molenpolder loopt waar de gronden plaatselijk ook iets lichter zijn. 
Het goed verspreiden van de flora-akkers heeft als aanvullend voordeel dat ze vanwege de aanwezige florarijkdom een 
goede foerageerplek vormen voor akkervogels zowel in de broedtijd als in de herfstperiode (stoppelfase).

2 De meeste akkerflora zijn zelfbestuivers waardoor grote genetische uniformiteit is binnen een 
lokale populatie. Het in stand houden van genetische diversiteit moet daarom gebeuren door 
het in stand houden van meerdere, genetisch verschillende bronpopulaties.
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Om met name op deze laatste vragen antwoord te krijgen stellen wij voor 
om de komende jaren meerdere historische vruchtwisselingen van de 
kalkhoudende kleigronden met elkaar te vergelijken en daarin ook verschillende 
bemestingsniveaus aan te houden. Voor de vruchtwisselingen hebben we 
inspiratie gehaald uit de historische agrarische literatuur en komen we tot drie 
mogelijke vruchtwisselingen die kenmerkend waren voor de drie kleiregio’s van 
Nederland in de 19e eeuw.

Bouwplan Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden begin 1800:  

 
Bouwplan Groningen begin 1800:

Jaar Gewassen

1 braak (grasklaver)

2 wintertarwe

3 haver

4 winterkoolzaad

5 veldbonen

6 wintergerst

7 zomerkoolzaad

Bouwplan Limburg begin 1800:

 
Hieronder drie bemestingsniveaus met indicatieve graanopbrengsten:

 
 
f. Historisch perspectief akkerbouw in het Zuidwestelijke 
kleigebied
Het Zuidwestelijke kleigebied werd al in de vroege historie (vroege middeleeuwen) 
gekenmerkt door een intensief en door akkerbouw gedomineerd landgebruik. Door 
de nabijheid van belangrijke bevolkingscentra (Antwerpen, Gent) werden daarbij 
niet alleen voedselgewassen geteeld, maar ook verscheidene nijverheidsgewassen 
als vlas, koolzaad en meekrap (rode kleurstof). De vruchtwisseling werd daardoor 
altijd gekenmerkt door een grote diversiteit waarbij de veehouderij in het gebied 
duidelijk in dienst was van de akkerbouw (mestleverantie). Bemestingsniveaus 
lagen daarbij altijd hoger dan in het meer oostelijke zandgebied en ook de 
opbrengsten waren beduidend hoger. In tegenstelling tot het zandgebied waar 
met name rogge en haver domineerde, werden in de kleigebieden de behoeftigere 
granen als tarwe en gerst verbouwd. Ook peulvruchten hebben altijd een 
belangrijke rol gespeeld in de vruchtwisselingen van het kleigebied.

De vruchtwisseling bestond daarbij uit een 4 tot 7-jarige vruchtopvolging, 
onderbroken door een jaar zwarte braak. De braakperiode werd daarbij 
gebruikt om toenemende onkruidproblemen de baas te worden, waaronder 
wortelonkruiden als distels. Daarnaast werd de voornaamste mestgift vaak in deze 
braakperiode gegeven. Door de eeuwen heen is te zien dat de braak steeds verder 
kon worden beperkt door licht verbeterende opbrengsten, dichtere gewasstand 
en daarmee minder ontwikkelende probleemveronkruiding. Rond het begin van 
de 19e eeuw werd echter nog steeds eens in de 7 jaar gebraakt. Op Goeree-
Overflakkee zagen de verhoudingen tussen gewassen er in 1820 ongeveer als volgt 
uit:

Uit: Bieleman (1992)

Typische opbrengsten voor tarwe waren 1,5 t/ha begin 19e eeuw en stegen tot 2,5 
t/ha begin 20e eeuw (Bieleman, 1992). De bemesting bestond begin 19e eeuw uit 
ongeveer 10 ton vaste stalmest per jaar (Slicher van Bath, 1987).

2. Akkervogels
a. Achteruitgang akkervogels
Net als in veel andere landbouwgebieden in Nederland is het aantal en de 
diversiteit van boerenlandvogels in het Buijtenland van Rhoon gedurende 
de tweede helft van de 20e eeuw enorm afgenomen. Detailgegevens 

over soortenrijkdom en aantallen uit het verre verleden ontbreken helaas. 
Voor heel Nederland wordt de achteruitgang geschat op enige miljoenen 
broedparen sinds 1960 (http://www.clo.nl/indicatoren/nl1479-vogels-van-
het-boerenland?ond=20882). Veel soorten zijn gedecimeerd in aantal en uit 
veel gebieden verdwenen. Het behoeft dan ook geen verbazing dat een groot 
deel van de karakteristieke boerenlandvogels op de Rode Lijst is terecht 
is gekomen (in totaal 27 soorten, zie van Kleunen et al. 2017). Ook in het 
Buijtenland van Rhoon heeft deze kaalslag plaatsgevonden. De met name door 
akkervogels gedomineerde boerenlandvogel-gemeenschap waarin soorten 
voorkwamen als patrijs, steenuil en zomertortel zijn geen schim meer van 
voorheen (Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland 1981, Teixeira 1979). Eens 
algemene soorten als veldleeuwerik en graspieper zijn zeldzaam geworden. 
Deze achteruitgang in heel Nederland staat niet op zichzelf en doet zich in 
geheel Europa voor (Gregory et al. 2005). De oorzaken zijn verbonden met de 
steeds intensievere landbouwpraktijken en de gewijzigde gewassamenstelling 
(Newton 2013). Als reactie op deze achteruitgang zijn al enige decennia 
beschermingsplannen in zwang (zie o.a. www.vogelbescherming.nl) . Met name 
via maatregelen in het kader van agrarisch natuurbeheer wordt gepoogd om de 
habitatkwaliteit voor boerenlandvogels te verbeteren en zijn er tal van publicaties 
met richtlijnen voor concrete maatregelen op soortniveau, zie o.a. de factsheets 
voor akkervogels en akkervogelbeheer van Vogelbescherming Nederland. Een 
combinatie van specifiek te nemen inrichtingsmaatregelen en een aangepaste 
agrarische bedrijfsvoering biedt grote kansen om in de polder Rhoon voor 
boerenlandvogels, met name de akkervogels, gunstige habitatvoorwaarden te 
scheppen die zullen leiden tot terugkeer en duurzaam herstel van de populaties.

b. Onderbouwing van de indicatoren
Om te komen tot een lijst van doelsoorten is in eerste instantie een groslijst 
gemaakt op basis van de soorten die al in eerdere stappen in het proces zijn 
opgenomen. Daarbij is gekeken naar het VNC rapport uit februari 2014, het 
rapport Veerman uit juni 2014, het Alterrarapport uit juni 2015 en het rapport 
Verdaas uit mei 2016. In deze rapportages worden doelsoorten benoemd voor 
de broedperiode en de winterperiode. Samen met een groep experts die deels 
ook beschikken over gebiedskennis is uit deze groslijst een uiteindelijke lijst met 
doelsoorten voortgekomen.

Jaar Gewassen

1 braak (grasklaver)

2 wintertarwe

3 meekrap aardappel

4 haver

5 vlas winterkoolzaad

6 veldbonen

7 wintergerst

Jaar Gewassen

1 braak (grasklaver)

2 spelt

3 winterrogge

4 haver

5 spelt

6 winterrogge

7 winterrogge

Referentietijd Bemesting Graanopbrengst
1800 40-60 kg Ntotaal/ha 1,5-2 t/ha

1900 60-80 kg Ntotaal/ha 2,5-3 t/ha

1960 80-120 kg Ntotaal/ha 3-4 t/ha

tarwe 19%

rogge 2%

gerst 10%

haver 10%

erwten 4%

bonen 7%

uien 1%

aardappelen 10%

meekrap 12%

vlas 5%

koolzaad 5%

braak 15%
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Het voorspellen van aantallen is notoir lastig. Niet alleen is een goed beeld nodig 
van het toekomstig habitatbeeld, ook moeten er goede referentiedichtheden 
worden gebruikt. Als basis voor de inschattingen is gebruik gemaakt van de 
schetsen over aandeel natuurmaatregelen, de ingezette verandering in de 
landbouw en de daarvoor geplande oppervlaktes. Uiteraard bestaan er nog veel 
vrijheidsgraden in hoe nu precies het geplande landschapsonderdeel wordt 
ingericht-beheerd. Dat geldt met name voor de gras- en akkeronderdelen. 
Gewastype, gebruik en beheer hebben een grote invloed op de verwachte 
dichtheden van de soorten. De aantallen dienen zowel realistisch als ambitieus 
te zijn. Als basis voor de dichtheden is gekeken naar dichtheden die momenteel 
nog in landbouwgebieden in Zuidwest-Nederland worden gevonden. Echter, deze 
dichtheden zijn in reguliere landbouwgebieden veel lager dan vroeger. Daarom 
zijn ook expert judgement, oude dichtheden uit Nederland zoals in de databases 
van Sovon aanwezig zijn en indicaties voor dichtheden uit andere West-Europese 
gebieden gebruikt zoals Duitsland gebruikt(Flade 1986). Voor de indicatorsoorten 
zijn de aangegeven oppervlaktes en randen via de verwachte optimale dichtheden 
vertaald in aantallen. Voor icoonsoorten zijn expert-inschattingen gebruikt. De 
verwachte aantallen zijn per definitie laag en eigenlijk gaat het grotendeels om 
een verwachte aanwezigheid als broedvogel. Voor de overige doelsoorten zijn in 
overleg met de gebiedsdeskundigen en de aanwezige gegevens uit het verleden 
(Teixeira 1979, Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland 1981) inschattingen 
gemaakt in vaste klasses. 

Voor overwinterende doelsoorten is het zo mogelijk nog lastiger om te komen tot 
aantalsvoorspellingen. Het gedrag buiten het broedseizoen is veel erratischer en 
is bijvoorbeeld afhankelijk van het winterweer. Tevens zijn aantallen buiten het 
broedseizoen veel minder dichtheidsafhankelijk en komen ze vaak in groepen 
voor. Referentie-getallen voor dichtheden zijn niet of nauwelijks voorhanden. De 
inschattingen zijn op basis van expert-judgement gedaan waarbij dezelfde klasse-
indeling wordt gehanteerd. 

c. Onderbouwing van de uitvoeringsmaatregelen
1. Belangrijke elementen voor herstel  
Voor de vogelsoorten zoals die voor het Buijtenland van Rhoon als doelsoort zijn 
aangewezen, werd in al deze behoeftes voorzien door een akkerbouw zoals die 

vlak na de Tweede Wereldoorlog nog bestond. Tijdens de intensivering van de 
landbouw die daarop volgde, is dit echter steeds verder teruggelopen. Inspiratie 
voor herstel kan dus worden gehaald uit kenmerkende elementen die in de 
akkerbouw zijn veranderd: het verdwijnen van vee en de bijbehorende weilandjes 
uit het akkerlandschap, de verbetering van de ontwatering van percelen door 
ondergrondse drainage, de terugloop in de gewasdiversiteit, de schaalvergroting 
van de akkerpercelen waardoor er minder gewasovergangen zijn, de terugloop 
in het aantal bloeiende maaigewassen en het toegenomen gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Het terugbrengen van elementen in een moderne 
agrarische bedrijfsvoering zal de uitdaging vormen waar we in het Buijtenland van 
Rhoon voor staan.

Kijkend naar de oorzaken voor het teruglopen van de vogelstand, kunnen hier 
ook de elementen worden gevonden die belangrijk zijn voor herstel van deze 
vogelstand. Veel van de maatregelen die we hierna noemen zijn dan ook steeds 
terugkerende elementen in de adviezen vanuit Vogelbescherming. Werkgroep 
Grauwe Kiekendief en SOVON:

• Het terugbrengen van vochtigheid in het gebied, met name omdat deze 
vochtigheid veel insecten voortbrengt die als voedsel dienen voor veel 
akkervogels

• Het terugbrengen van meerjarige en/of kruidenrijke elementen, deels omdat 
hieruit zaden voortkomen die voor de herfst en winter een belangrijke 
voedselbron vormen voor vogels, maar ook vanwege de aantrekkende werking 
op insecten, zowel bloembezoekend, als insecten met een tweejarige cyclus, als 
bodembewoners

• Schrale graslandvegetatie die niet te vaak wordt gemaaid

• Bloeiende struiken en bomen die een belangrijke broed- of schuilplaats vormen 
voor vogels van het kleinschalig akkerlandschap 

Om deze maatregelen echter ook goed in samenhang te laten werken en te 
kunnen vertalen naar een ruimtelijke verdeling in het gebied houden wij de 
volgende basisprincipes voor ontwerp aan:

• Vogels komen op landschappen af, dus generieke maatregelen eerst;
• De maatregelen zijn robuust met voldoende afwisseling en spreiding;
• Er wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie en met geformuleerde 

doelen op het gebied van recreatie;
• De meest ingrijpende, langjarige maatregelen komen het eerst.
 
Ongeacht de maatregelen die worden getroffen, hebben vogels voorkeuren voor 
landschappen. In het Buijtenland van Rhoon onderscheiden we kleinschalig 
landschap, dat aan de noordkant van de Essendijk is te zien en open akkerland 
aan de zuidkant van deze dijk. Het kleinschalig landschap bedient soorten zoals 
de kneu, de grasmus en de patrijs, het open akkerlandschap bedient soorten 
zoals de veldleeuwerik, de gele kwikstaart, de kievit en de graspieper. Daarnaast 
onderscheiden we erven, waar bijvoorbeeld een gekraagde roodstaart kan gaan 
broeden. Maatregelen zullen er daarom in eerste instantie op moeten zijn gericht 
om deze landschappelijke kenmerken te versterken. Dat vogels voorkeuren 
hebben voor bepaalde landschappen betekent zeker niet dat ze zich aan de 
grenzen daarvan zullen houden. Zo zullen we ook in het open akkerland patrijzen 

Het belang van deze maatregelen voor de verschillende doelsoorten voor broeden, 
foerageren of overwintering wordt door experts van SOVON als volgt ingeschat: 

soort plas-
drasrand

greppelplas-
dras

akker- 
rand

hooiland- 
rand

flora- 
akker

vogelakker 
/ stroken-

teelt

boom- 
gaard

haag / 
struweelrand

griend winter- 
voedsel- 

akker

riet- 
strook

totaal

Ringmus 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2

Kneu 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2

Veldleeuwerik 2 3 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2

Torenvalk 3 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 4

Geelgors 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2

Velduil 3 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 4

Grauwe gors 2 3 1 2 2 2 3 3 3 1 3 2

Ruigpootbuizerd 3 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 4

Putter 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2

Groenling 2 3 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2

Klapekster 3 3 1 1 1 2 3 1 2 1 3 5

Blauwe kiekendief 3 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 5

TOTAAL 0 0 12 5 5 0 0 1 0 12 0

1 in hoge mate van belang

2 enige mate van belang

3 weinig of geen mate van 
belang

Foerageerfunctie plas-
drasrand

greppelplas-
dras

akker- 
rand

hooiland- 
rand

flora- 
akker

vogelakker/
stroken- 

teelt

boom- 
gaard

haag/
struweelrand

griend riet- 
strook

TOTAAL

Ringmus 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2

Steenuil 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 1

Boerenzwaluw 2 3 1 1 1 2 3 3 2 2 3

Gekraagde 
roodstaart

3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2

Roodborsttapuit 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 3

Kneu 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2

Grasmus 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 1

Grauwe klauwier 3 3 2 1 1 3 2 1 2 2 3

Patrijs 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 5

Putter 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3

Groenling 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3 3

Torenvalk 2 3 1 1 1 1 2 3 2 3 4

Ransuil 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 4

Spotvogel 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1

Grauwe 
vliegenvanger

3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2

Blauwborst 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 2

Zomertortel 1 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2

Veldleeuwerik 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 4

Gele kwikstaart 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 4

Kievit 1 1 1 2 2 1 3 3 3 3 4

Velduil 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 4

Grauwe kiekendief 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 4

Kwartelkoning 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 5

Bruine kiekendief 2 3 1 1 1 1 3 3 3 3 4

Scholekster 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2

Graspieper 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 4

Kwartel 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 4

TOTAAL 7 4 19 12 12 12 5 7 2 2

Broedfunctie plas-
drasrand

greppelplas-
dras

akkerrand flora-akker vogelakker/
strokenteelt

boomgaard haag/
struweelrand

griend/
knotwilg

rietstrook

Ringmus 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1

Steenuil 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1

Boerenzwaluw 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0

Gekraagde 
roodstaart

3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1

Roodborsttapuit 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1

Kneu 3 3 2 2 3 3 1 1 2 3 2

Grasmus 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1

Grauwe klauwier 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1

Patrijs 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 4

Putter 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2

Groenling 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2

Torenvalk 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 0

Ransuil 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 0

Spotvogel 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 1

Grauwe 
vliegenvanger

3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1

Blauwborst 3 3 2 2 3 3 3 3 1 1 2

Zomertortel 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 0

Veldleeuwerik 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1

Gele kwikstaart 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1

Kievit 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 0

Velduil 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 1

Grauwe kiekendief 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 1

Kwartelkoning 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 1

Bruine kiekendief 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 1

Scholekster 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 0

Graspieper 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 4

Kwartel 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1

TOTAAL 0 0 3 3 2 9 7 7 1 1

1 in hoge mate van belang

2 enige mate van belang

3 weinig of geen mate van belang
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gaan tegenkomen en zullen zich op termijn gekraagde roodstaarten gaan vestigen 
in extensief beheerde boomgaarden. De beste plekken zullen altijd worden 
ingenomen door de meest dominante vogels, de rest moet met minder genoegen 
nemen. Een gedeelte van de natuurmaatregelen ondersteunt zowel de kwaliteiten 
van het kleinschalig boerenland als die van het open akkerland. Dit betreft 
akkerranden, watergangen en flauwe oevers. Om extra kwaliteit toe te voegen 
aan het kleinschalig boerenland worden daar hagen en hoogstamboomgaarden 
aangelegd. Om de kwaliteit van het open akkerland extra te behouden en te 
verhogen komt het accent te liggen op flora-akkers, akkerranden, vogelakkers en 
wintervoedselvelden. Bovendien wordt in het open land aantasting van openheid 
zoveel mogelijk beperkt, bijvoorbeeld door het tegengaan van bosontwikkeling, 
vervanging van hoge bomen door knotbomen en beperking van rietvegetatie.

Door je eerst te concentreren op het creëren van aantrekkelijke landschappen, 
kan het best begonnen worden met generieke maatregelen waar bijna alle 
vogelsoorten in dat specifieke landschap van profiteren. Er zal dan eerst gekeken 
worden hoe alle individuele doelsoorten reageren op dit aangepaste landschap 
voordat er mogelijk wordt gekeken naar hele doelsoortspecifieke maatregelen.

2. Robuustheid, afwisseling en spreiding 
Om de streefgetallen te kunnen behalen is robuustheid nodig, met voldoende 
afwisseling en spreiding. In de tweede helft van de 19e eeuw was het agrarische 
landschap vooral zeer gevarieerd en veel kleinschaliger dan nu. Afwisseling 
en spreiding van voor vogels belangrijke landschapselementen was uitbundig 
aanwezig, niet als gevolg van bewuste maatregelen, maar omdat er werd 
geboerd zoals er werd geboerd. De modernisering van de landbouw, die zeker 
niet op zichzelf staat, heeft dit beeld drastisch veranderd. Met het gevarieerde 
landschap van weleer verdween ook veel biodiversiteit en daarmee vogelrijkdom. 
In Rhoon liggen kansen om te laten zien dat hieraan iets is te doen, zonder 
de ontwikkelingen die we doormaakten terug te draaien en uitdrukkelijk met 
handhaving van agrarische bedrijfsvoering. Ruimhartigheid is daarbij een 
belangrijke randvoorwaarde. Daarom is met overtuiging gekozen om 40% van 
de beschikbare ruimte voor natuurmaatregelen te bestemmen. De effecten van 
deze robuustheid worden groter naarmate deze gepaard gaan met diversiteit in 
elementen (plas dras, flauwe oevers, randen, hoogstamboomgaarden, vogelakkers 
etc.) en naarmate deze elementen beter verspreid zijn over het gehele gebied 

en goed verweven raken met de agrarische bedrijfsvoering. Het streven is 
ten behoeve van de vogels overal in het gebied optimaal voedsel, veiligheid 
en broedgelegenheid voorhanden te krijgen. Gelukkig is op dit terrein al veel 
onderzoek en praktijkervaring beschikbaar. 

De diversiteit in elementen is uitdrukkelijk ook gericht op voldoende aanwezigheid 
van insecten, omdat die essentieel zijn voor de overlevingskansen van jonge 
vogels. Eén van de vele andere aspecten waarmee rekening moet worden 
gehouden is dat ook de verschillende elementen op zichzelf voldoende robuust 
zijn. Als dat niet zo is kan het gevaar van ecologische vallen ontstaan omdat ze 
dan te gemakkelijk af te speuren zijn door predatoren, waardoor de vogels te 
kwetsbaar worden. Naast de maat wordt echter ook steeds meer duidelijk dat de 
vorm waarin de maatregelen worden aangelegd veel invloed heeft. 

3. De meest ingrijpende, langjarige maatregelen eerst 
Het aanleggen van plas dras randen met flauwe oevers en de daaraan grenzende 
faunaranden is ingrijpend omdat dit met veel grondverzet gepaard zal gaan en 
relatief veel onrust in het gebied zal veroorzaken. Deze elementen zullen daarom 
prioriteit krijgen om in de eerste fase reeds grotendeels te worden uitgevoerd. 
Daar komt nog bij dat verwacht wordt dat de verbrede watergangen met plasdras, 
flauwe oevers en aangrenzende natuurlijke grasranden en plas-dras weilanden 
een grote invloed zullen hebben op de ontwikkeling van het gebied. Dit omdat 
ze een brede dooradering van het gehele gebied tot stand zullen brengen, 
waardoor volgende maatregelen extra effectief zullen zijn. Dit geldt ook voor de 
hoogstamboomgaarden met omzoming van bloeiend struweel waarvoor echter 
ook geldt dat het ongeveer 20 jaar duurt voordat de fruitbomen het stadium van 
volwassenheid bereiken. Daarom is het aan te raden zo snel mogelijk een aantal 
boomgaarden te realiseren.

d. Nadere toelichting op de maatregelen
Bij het ontwikkelen en ontwerpen van de natuurmaatregelen is gebruik 
gemaakt van bestaande kennis over de effectiviteit van maatregelen. Daarbij 
is vooral gekeken naar maatregelen die gebaseerd zijn op ervaringsfeiten 
en wetenschappelijk onderzoek, deels ook samengevat in factsheets 
van Vogelbescherming. Tevens zijn de deskundigheid van Sovon en de 

praktijkervaringen uit het gebied, onder andere van Stichting Werkgroep Grauwe 
Kiekendief, in het geheel opgenomen.  
 
1. Flexibele akkerranden 
Een groot deel van de hectares zal zeker in eerste instantie niet in een permanent 
hooilandbeheer worden gelegd, maar zal gebruikt worden om te experimenteren 
met de veelheid aan akkerranden die er door de jaren voor vogelbeheer zijn 
ontwikkeld en uitgeprobeerd. Ruigteranden, groenbraakstroken, tweejarige 
akkerranden en éénjarige graanranden met inheemse akkeronkruiden zullen in 
verschillenden vormen worden uitgeprobeerd en worden geëvalueerd op de mate 
van effectiviteit voor akkervogels en de inpasbaarheid in een natuur-inclusief 
akkerbeheer. Ook in het Zegenpolderexperiment zijn de randen weer in een 
bepaalde breedte en botanische samenstelling neergelegd. Samen met ervaringen 
in onder andere het Partridge-project en de Kop van Schouwen kunnen deze op 
termijn leiden tot een set van werkbare vormen van akkerrandenbeheer die ook de 
robuustheid van de agrarische productie kan ondersteunen.

Doel van deze akkerranden is om de biomassa en de diversiteit van insecten extra 
te doen toenemen, waarvan zowel de vogels als de boeren profiteren. De boer 
met name vanwege de biologische plaagbestrijding in de gewassen, die hij mag 
verwachten van de aanwezigheid van roofinsecten.

Bij de aanleg wordt direct schraalheid van de ondergrond gerealiseerd zodat dat 
later hopelijk slechts één keer per jaar gemaaid hoeft te worden. Dat betekent 
weinig verstoring voor de vogels en relatief goedkoop beheer. Het maaien van de 
flauwe oevers dient buiten het broedseizoen plaats te vinden en groei van riet in de 
watergangen moet binnen de perken blijven.

2. Watergangen met plasdrasranden en flauwe oevers 
De watergangen tussen de percelen in het Buijtenland van Rhoon doorkruisen de 
verschillende polders van oost naar west en van noord naar zuid. Door langs de 
watergangen, in plaats van langs de steile oevers, plasdras oevers aan te leggen 
met flauw oplopende taluds, ontstaan zones met oevervegetatie.

De plasdrasranden met flauw oplopende oevers zijn bepalend voor de natte 
verbindingen in het gebied.  Twee van west naar oost lopende watergangen krijgen 

aan één kant flauwe oevers met een verloop van 1:20 (elke meter loopt 5 cm op), 
oplopend naar 1:9. De eerste 7 meter van deze rand is plas dras, zijn totale breedte 
is 20 meter. De andere zijde van deze watergangen wordt verflauwd naar 1:3, en 
indien mogelijk naar 1:5. Voor de noord-zuid watergangen kan een keuze worden 
gemaakt tussen het  profiel van 1:3 of 1:5.  

Het talud 1:20 loopt onder water door, zodanig dat bij elke waterstand minimaal 
een strook van 7 meter plas dras aanwezig is met een diepte die afloopt van 35 cm 
naar 0 cm. Op het stuk van de glooiing waar na verflauwing nog bouwvoor resteert 
wordt deze verschraald. Deels wordt op de flauwe rand een gras-kruiden mengsel 
ingezaaid (hooilandmengsel, zie hierna onder ‘aan flauwe oevers grenzende 
faunaranden’), deels wordt ruimte gegeven aan spontane groei. Dit zorgt voor extra 
biodiversiteit.

De flauw oplopende schrale strook krijgt ter verdere verhoging van de 
biodiversiteit aan de waterkant een zeker onregelmatig verloop. Van de 
robuustheid, lengte en de variatie van de brede stroken langs de watergangen 
profiteren veel vogels, waaronder alle drie de indicatorsoorten van het open 
akkerland: de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de kievit. Bovendien zal de 
plas dras strook een belangrijke bijdrage leveren aan de diversiteit van insecten 
in het gebied, die nu nog laag is, en daarmee ook aan de voedselvoorziening 
voor vogels. Soorten die er verschijnen zijn sprinkhanen, libellen, zweefvliegen 
en wapenvliegen. Ook is de aanleg van de plasdras oevers belangrijk voor vissen 
en planten zoals de snoek, ruisvoorn, zeelt, stekelbaarsje, gele plomp, waterlelie, 
zwanenbloem, watermunt, pijlkruid, grote lisdodde, waterviolier, waterranonkel en 
sterrenkroos.

Als bij de aanleg direct schraalheid van de ondergrond wordt gerealiseerd, wat wij 
uitdrukkelijk adviseren, is de kans groot dat straks maar één keer per jaar gemaaid 
hoeft te worden, wat betekent dat de voor de vogels vereiste kwaliteit zonder 
noemenswaardige verstoring verzekerd is en dat de vereiste kwaliteit over een 
lange termijn gerekend relatief goedkoop kan worden gehandhaafd.

Het is belangrijk voor de verschraling van de ondergrond een aannemer te 
kiezen die daar aantoonbare ervaring mee heeft. Bij afgraven is het zaak de 
bemeste bovenlaag te scheiden van de schrale grond eronder. Dat dient in aparte 
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werkgangen te gebeuren: eerst moet de bouwvoor worden afgegraven en dan 
pas de schrale grond. De schrale grond is te gebruiken voor het afdekken (ca 30 
cm dik) of vervangen van rijke graslandbodems die bijvoorbeeld grenzen aan de 
oevers van watergangen. Na het afdekken volgt inzaaien. Zo ontstaat in twee jaar 
tijd een fantastisch bloemrijk grasland. Met maaien en afvoeren of uitmijnen is een 
dergelijk resultaat bij de meeste graslanden vermoedelijk pas na vele decennia te 
bereiken.

Over het beheer van de flauwe oevers is dit streefbeeld kort. Maaien dient buiten 
het broedseizoen plaats te vinden en groei van riet in de watergangen moet binnen 
de perken blijven. Ervaringen elders hebben geleerd dat dit mogelijk is en dat de 
beschikbare machines dit aankunnen. Als het riet aan het eind van de winter wordt 
gemaaid hoeft dat maar één keer per jaar te gebeuren. Zo nodig wordt hierover 
overleg gevoerd met het waterschap. 

3. Schrale hooilandranden grenzend aan watergangen 
Langs de twee oost-west watergangen en langs een aantal noord-zuid 
watergangen wordt naast de flauw oplopende oeverstrook een strook aangelegd, 
die al naar gelang het gekozen profiel een breedte heeft van minimaal 3 tot 
maximaal 30 meter. Net zoals in een deel van de flauwe oevers wordt in deze 
randen een hooilandmengsel ingezaaid. De hooilandranden bestaan uit 
bloemrijkgrasland met glanshaverhooiland soorten. Dit is de plantengemeenschap 
die op de bodem van Rhoon het best passend is en qua natuurwaarde het 
maximaal haalbare als graslandvegetatie.

Indien mogelijk wordt zaaigoed gebruikt dat afkomstig is uit een natuurgebied 
ergens in de buurt. Als het hooiland goed is ontwikkeld bestaat dit uit een 
soortenrijke plantengemeenschap met veel bloeiende kruiden zoals margrieten, 
knoopkruid, ratelaars, rolklavers, rode klaver, gewone bereklauw. De bloemrijke 
randen zijn zeer goed voor insecten en daarmee ook voor broedvogels. Een 
dergelijke rand fungeert optimaal als de bodem zo voedselarm mogelijk is. Dan 
is de soortenrijkdom maximaal. Het verschralen van de stroken kan op diverse 
manieren: verschralen door regelmatig maaien en afvoeren, het afgraven van 
de bouwvoor, afdekken van de bouwvoor met schrale grond of diepploegen. Dit 
vereist maatwerk en vraagt nog veel lerend beheer om te zien of het reëel is dit 

soort hooilanden op deze rijke kleigrond goed te kunnen realiseren. Er wordt 
begonnen met beperkte oppervlaktes af te graven en andere stukken zonder 
afgraven met passende soorten in te zaaien en via een maaibeheer zich botanisch 
goed te laten ontwikkelen. Ook dit vraagt echter veel maatwerk omdat regelmatig 
maaien op gespannen voet staat met de benodigde rust voor broedende vogels.

4. Struweel, heggen en hagen 
De aanplant van heggen kan stapsgewijs plaatsvinden, door bij elke perceel waar 
een maatregel aan de orde is de vraag te stellen wat een heg toevoegt. Daarbij 
kan behalve aan de vogels ook gedacht worden aan insecten, inclusief de daaraan 
verbonden biologische plaagbestrijding, en niet in de laatste plaats aan de bijdrage 
die heggen leveren aan de kwaliteit van de bodem. Ook voederhagen behoren tot 
de mogelijkheden. Bij dit alles hebben heggen tevens een belangrijke functie als 
ecologische verbindingszones.

Bij aanplant kan voor één soort worden gekozen, zoals meidoorn of els, of voor 
gemengde heggen. Met het oog op de biodiversiteit is een netwerk te verkiezen 
van meidoornheggen en gemengde heggen, met slechts hier en daar een 
elzenhaag. Het is belangrijk uitsluitend inheemse soorten te planten, die passen 
bij de streek. Ook is aan te raden rekening te houden met de periode waarin de 
struiken bloeien, vooral met het oog op de voedselvoorziening voor insecten in 
het vroege voorjaar. De vroegbloeiende sleedoorn mag dan bijvoorbeeld niet 
ontbreken.

Het beheer van heggen kan op diverse manieren. Als een heg kan doorgroeien 
ontstaat struweel. Dit kan op diverse manieren worden teruggezet: inkorten, 
bijvoorbeeld tot een hoogte van 1,20 meter, afzagen aan de grond of vlechten. 
Wanneer gekozen wordt voor een knip- en scheerheg van minimaal 1,20m hoogte 
zal deze minimaal 1 keer per 2 jaar geknipt moeten worden. Het is zeer aan te 
bevelen voor het onderhoud van heggen deskundigheid te ontwikkelen: met goed 
onderhoud is veel ecologische winst te behalen.

In toenemende mate worden bij de aanplant van heggen kinderen betrokken. 
Dat gebeurt in het kader van de landelijke Boomfeestdag en heeft een niet te 
onderschatten educatieve waarde. Veel kinderen blijven de struikjes als hun 
struikjes zien en bekijken ze als jongvolwassenen nog steeds met trots en respect. 

Dit soort voorbeelden verdient navolging. Een vergelijkbare verbondenheid 
ontstaat als volwassenen bij het vlechten van heggen worden betrokken. Ook dit is 
dan ook aan te bevelen. 

5. Hoogstamboomgaarden 
Vele eeuwen waren hoogstamboomgaarden vooral te vinden bij kastelen, in 
kloostertuinen en bij grotere boerderijen. Tijdens de landbouwcrisis van rond 
1880 veranderde dit beeld ingrijpend. Een groeiend aantal boeren schakelde 
noodgedwongen over op de teelt van hoogstamfruit, die sindsdien in korte tijd zeer 
snel in omvang toenam. Na 1950 zijn de hoogstammen in opnieuw hoog tempo 
verdrongen door laagstammen. Nog maar een fractie is op dit moment over. 
Behalve natuurwaarde heeft de hoogstamboomgaard een hoge cultuurhistorisch 
waarde. Hetzelfde geldt voor hun belevingswaarde.

De hoogstamboomgaarden komen vrijwel allemaal in het kleinschalig boerenland 
te liggen. Wij stellen voor te beginnen met de aanleg van minimaal 10 ha. 
Fruitbomen kunnen daarnaast ook op boerenerven worden geplant, ook in het 
open akkerland, op voorwaarde dat dit niet ten koste van de openheid gaat. Dit 
komt hierna nog aan de orde.

De plantafstand tussen de bomen in de rij is 8 tot 10 meter, wat overeenkomt met 
gemiddeld 130 bomen per ha. Het plantmateriaal is biologisch en er worden jonge 
bomen aangeschaft, die de kans krijgen om in natuurlijke omstandigheden goed 
te aarden. Bij de aankoop wordt rekening gehouden met streekeigen soorten. 
Kennis daarover wordt bijvoorbeeld verzameld bij de Historische vereniging 
Rhoon en kan ook worden verkregen door in gesprekken met enkele fruittelers 
die nog ervaringen kunnen overbrengen uit de tijd rond 1960. Bovendien is veel 
documentatie en kennis aanwezig bij diverse pomologische verenigingen.

De klassieke ondergrond van een boomgaard is grasland met grazend vee en de 
klassieke omheining bestaat uit houtachtige opstanden. Wij stellen voor minimaal 
10 hectares extensief te beheren met als doel optimalisering van de vogelstand. 
Hierna geven we een korte impressie van dit soort beheer.

De biologische betekenis van de hoogstamboomgaard ligt vooral bij de vogels. 
Dit blijkt uit diverse publicaties in vogeljaar tussen 1950 en 1990. De rode draad 

in deze artikelen is dat extensief beheer een hoge soortenrijkdom oplevert en 
dat bij intensiever beheer meer vogels te vinden zijn in houtwallen en heggen die 
om de bongerd heen liggen, dan in de fruitbomen zelf. Dat geldt zeker als in de 
houtopstanden ook oude bomen of knotbomen staan. Heggen kunnen variëren 
van knip- en scheerheggen (strak onderhouden en meestal ongeveer 1,20 hoog) tot 
doorgroeiende struweelheggen.

De meeste vogels kwamen voor in de traditionele bongerds waar zowel appels, 
peren, kersen als pruimen werden geteeld, met per categorie ook nog eens diverse 
rassen. Pas als de bomen afgetakeld raakten kwamen er nieuwe voor in de plaats, 
wat op den duur tot grote leeftijdsverschillen leidde én tot meer biodiversiteit.

Extensief beheer houdt bijvoorbeeld in, dat niet bij alle bomen jaarlijks snoei 
plaatsvindt en na snoei van grote takken wondbehandeling achterwege blijft. Dat 
levert vooral bij appelbomen op den duur veel holtes op die broedgelegenheid 
bieden aan onder meer diverse soorten mezen, de huismus, de ringmus, gekraagde 
roodstaart en de kleine bonte specht.

Nog meer soorten verschijnen als snoeihout in de boomgaard op stapels in de 
boomgaard blijft en schoorpalen (gebruikt om takken met veel fruit te ondersteunen) 
na gebruik ter plekke wordt bewaard. In een vogelrijke boomgaard werden in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw bijvoorbeeld ook aangetroffen: de geelgors, de grauwe 
klauwier, de spotvogel, de grauwe vliegenvanger, de grote lijster, de boompieper en 
de koekoek.

In veel gevallen loopt er tussen de bomen vee, waardoor een rijke grasmat ontstaat, 
wat gepaard gaat met een vrij soortenarme flora. Met maaien en afvoeren kan een 
rijkere flora worden bereikt. Als daar ruige perceelranden bijkomen leidt dat ook nog 
eens tot een extra toename van vogelsoorten.

Hoeveel vogels op een boomgaard afkomen hangt ook af van de samenstelling en de 
leeftijd van de lijnelementen die er omheen staan. Knotbomen kunnen bijvoorbeeld 
ook een plekje opleveren voor de steenuil en bomen die mogen doorgroeien voor 
een ransuil of een torenvalk. Elzenhagen, die vanouds vooral rond laagstammen 
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worden aangeplant, trekken vergeleken met meidoorns en gemengde heggen 
minder vogels aan. Hetzelfde geldt voor knip- en scheerheggen in vergelijking met 
struweelheggen.

Ten behoeve van de vogelstand kan het snoeien van heggen worden gefaseerd of 
beperkt, zodat deze meer vruchten gaan dragen en dus wintervoedsel opleveren. 
Geleidelijk kunnen zo struweelheggen ontstaan wat weer extra schuilgelegenheid 
en nestgelegenheid oplevert. 

6. Vogelakkers 
Om de kwaliteit van het open akkerland extra te behouden en te verhogen komt 
daar het accent te liggen op flora-akkers (zie paragraaf Flora-akkers), akkerranden 
(zie Maatregelen en beheer boerenland en open akkerland), vogelakkers en 
wintervoedselvelden. Bovendien wordt in het open land aantasting van openheid 
zoveel mogelijk beperkt, bijvoorbeeld door het tegengaan van bosontwikkeling, 
vervanging van hoge bomen door knotbomen en beperking van rietvegetatie.

Een aantal akkervogels, zoals kwartel, kievit, veldleeuwerik, gele kwikstaart en 
ook in akkerland broedende roofvogels zoals de grauwe kiekendief verblijven het 
liefst in het midden van landbouwpercelen. Het voorstel is op het open akkerland 
minimaal 4 hectares zogenaamde vogelakkers aan te leggen. Het concept 
vogelakkers zoals door Vogelbescherming in een factsheet uitgewerkt is een 
afwisseling van:

• Stroken met een meerjarig groenvoedergewas, luzerne of klaver (samen 75% 
van het oppervlak)

• Stroken natuurbraak, ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en 
kruiden (samen 25% van het oppervlak) 

Het voedergewas wordt 3-4 keer gemaaid, waarbij rekening wordt gehouden met 
de broedcyclus van de vogels. Omdat zich in de stroken natuurbraak veel muizen 
bevinden, zijn deze vogelakkers met name gericht op het creëren van gunstige 
foerageermogelijkheden voor roofvogels en uilen aan. De luzerne strook heeft ook 
nog eens een positief effect op de bodem. 

De stroken natuurbraak, mits overstaand in de winter, voorzien in wintervoedsel 
voor diverse vogels, waaronder veldleeuweriken, vinken, ringmussen en 
geelgorzen.

Op de vogelakkers die wij beogen, zullen naast luzerne ook diverse andere 
gewassen worden geteeld. Daarbij willen wij experimenten met een ecologische 
vorm van strokenteelt die in ontwikkeling is bij de WUR. Tevens willen we 
ontwikkelingen in de vogelstand op de vogelakkers gaan vergelijken met die op de 
flora-akkers, die voor vogels met een voorkeur voor het midden van bouwland net 
zo aantrekkelijk lijken te zijn.

7. Wintervoedselakkers 
Een wintervoedselakker is een akker waar granen en andere zaaddragende 
gewassen niet worden geoogst maar tot ver in de winter blijven staan. Hier komen 
grote aantallen vogels op af, enkele duizenden is geen zeldzaamheid, en daardoor 
ook roofvogels, die er ook op muizen jagen.

Wintervoedselakkers zijn nodig omdat het gebruik van herbiciden, de efficiënte 
oogst en het op grote schaal verdwijnen van stoppels in de landbouw tot veel 
minder aanbod leidt van kruiden en zaden. Ze staan borg voor het vergroten van 
overlevingskansen van veel kleine zangvogels die in de winter overleven door 
zaden te eten.

Vinkachtigen voeden zich graag met oliehoudende zaden, zoals bladrammenas 
en mosterdzaad, terwijl patrijzen en gorzen afhankelijk zijn van zetmeel houdende 
zaden, zoals graankorrels. Geelgorzen hebben bovendien een voorkeur voor tarwe 
en haver.

De minimale oppervlakte van een vogelakker is 1 ha. Het mag niet vergeten worden 
de wintervoedsel akkers te spreiden en goed in het open veld te lokaliseren, 
anders ontstaan ecologische vallen, waarin de vogels een verhoogde predatiekans 
hebben. 

De combinatie van wintervoedselakkers met flora-akkers zou extra kansen 
kunnen opleveren. Bij de locatiekeuze van de maatregelen kan hiermee rekening 
worden gehouden. Ook op dit punt is het interessant om onderzoek te doen.

8. Plas dras weilanden 
De locatie van de plas dras velden, onder de zuidelijke oost-westwatergang 
door de Zegenpolder, is afgestemd op de structuur van het landschap en op 
de ontstaansgeschiedenis van het Buijtenland van Rhoon, wat kan worden 
geïllustreerd aan de hand van historische kaarten die onder meer een prachtig 
beeld geven van oude rivierlopen. Ten westen van de Schenkeldijk heeft een wiel 
gelegen, een water dat is ontstaan door een dijkdoorbraak. Wij adviseren dit wiel 
weer zichtbaar te maken in het landschap.

De aanleg en het beheer van plas dras weilanden, die aantrekkingskracht 
uitoefenen op kieviten en waar ook diverse steltlopers te gast kunnen zijn, is 
maatwerk, waarmee elders in het land al op diverse plaatsen ervaring is opgedaan. 
De percelen zullen gemiddeld zo’n 30cm afgegraven worden. Het water komt dan 
te liggen op plekken die iets dieper liggen, dan wel tussen zeer lage ‘dijkjes’. Het 
wordt opgepompt met ‘zonnepompen’. Het beheer kan uit begrazing bestaan en uit 
maaien, het mozaïek patroon kan wisselen. Ook voor dit beheer geldt: niet maaien 
in het broedseizoen. 

9. Grienden 
De locatie van de grienden, een smal laaggelegen perceel langs de Schenkeldijk, 
is afgestemd op de structuur van het landschap en op de ontstaansgeschiedenis 
van het Buijtenland van Rhoon. De grienden die we hier willen aanleggen, kunnen 
gezien worden als uitlopers van de Carnisse grienden en zullen snel bevolkt 
worden door de daar aanwezige rietvogels, zoals rietgorzen, kleine karekieten en 
blauwborsten. Vanaf de dijk zullen deze vogels uitstekend te bezichtigen zijn door 
wandelaars, wat de aantrekkelijkheid van het gebied verhoogt.

Omdat de Schenkeldijk dwars door het open akkerland loopt is het wel belangrijk 
dat de grienden laag blijven en dat zich aan hun randen niet te veel riet ontwikkelt. 
Met het oog op de hoogte van de grienden adviseren wij met snijgrienden te 
werken waarvan de stoven vlak boven de grond komen te liggen en dat eens  per 
jaar geoogst kan worden. Over de aanleg hebben wij ons laten adviseren door 

een deskundige die ruime ervaring heeft in de Carnisse grienden. Wij adviseren 
de rijen 1.30 meter uit elkaar te zetten en in de rijen een afstand van 1 meter aan 
te houden. Na 10 rijen kan telkens een strook van 4 meter worden opengehouden. 
Deze structuur draagt eraan bij dat zich tussen de wilgen nog vegetatie kan 
ontwikkelen en dat het gebied een zekere transparantie zal behouden. Het hout 
kan gebruikt worden voor zinkstukken. De meest geschikte soort hiervoor is de 
schietwilg. Eenjarig wilgenhout kan geoogst worden voor het maken van manden, 
bijvoorbeeld plukmanden voor hoogstamfruit. 

Het beheer houdt in dat elk jaar een gedeelte van de tenen wordt geoogst en dat 
de eventuele groei van riet binnen de perken wordt gehouden. Verder zal op de 
tussenliggende stroken een aantal jaren eenmaal maaien en afvoeren nodig zijn. 
Tenslotte bevelen wij aan het gebied beleefbaar te maken door er een wandelpad 
aan te leggen.

10. Bomendijken 
De bomendijken zijn al bestaande dijken in het gebied van 31 ha groot. Het zijn 
zogenaamde ‘slaperdijken’. Slaperdijken zijn landinwaarts gelegen dijken die door 
de aanleg van nieuwe voorliggende dijken theoretisch geen directe waterkerende 
functie meer hebben. Ze worden wel vaak in stand gehouden om het land in 
compartimenten te verdelen, zodat bij een mogelijke dijkdoorbraak het water niet 
verder kan of een overstroming vertraagd wordt. Slaperdijken worden ook vaak in 
stand gehouden om hun cultuurhistorische en ecologische waarde.

De bodemdijken in het Buijtenland van Rhoon hebben een krachtige 
cultuurhistorische waarde voor het gebied. De dijken zijn aangelegd tussen 
1100 en 1820. Ze laten zien hoe het gebied ingepolderd is en door de bewoners 
van het gebied in gebruik is genomen. Zonder de aanleg van de dijken was dit 
niet mogelijk geweest. De welvingen in de Essendijk verwijzen nog naar het 
ontstaan van verschillende aanwaspolders (T. Binder, 2016). Ook in de meer 
recente geschiedenis hebben de dijken een belangrijke rol gespeeld. Tijdens 
de Watersnoodramp in 1953 was ook de Essendijk niet opgewassen tegen het 
springtij en liepen de polders erachter onder water.

De bomendijken in het Buijtenland van Rhoon zullen daarom behouden blijven. 
Het achterliggende verhaal van de dijken, de geschiedenis over het ontstaan 
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en de aanleg zal voor de recreatie in het gebied een belangrijke leidraad zijn. De 
ecologische waarde van de bomendijken zal versterkt worden. Op de dijktaluds 
en de bomendijken zal toegewerkt worden naar een grotere florarijkdom. Door 
de intensieve begrazing door schapen, het maaibeheer (klepelen), bemesting en 
door de aanwezigheid van bomen zijn er op de dijktaluds van de bomendijken nu 
zeer weinig kruidensoorten te vinden, op Fluitenkruid en Gele mosterd na. Een 
grotere florarijkdom zal ook de faunarijkdom vergroten. De nectar en stuifmeel 
van soortenrijke bloeiende dijkbegroeiing is een belangrijke voedselbron voor 
bloembezoekende insecten als vlinders en bijen.

Uit een eerste inventarisatieronde is reeds gebleken dat de dijken in potentie 
voor een soortenrijke vegetatie zorgen (Verbeek, 2017). Op een aantal plekken 
langs de Schenkeldijk en de Molenpolderse Zeedijk is de dijk reeds succesvol 
verschraald, waardoor er zich een glashaverhooiland aan het ontwikkelen is. 
De verschraling is bereikt door een aanpassing in het beheer: geen jaarronde 
schapenbegrazing meer, geen bemesting en maaien en afvoeren. Soorten als 
Veldgerst, Groot streepzaad, Kruisdistel, Kamgras en Knopig doornzaad en Brede 
wespenorchis hebben zich reeds weten te vestigen. Op andere plekken is juist 
verruiging ontstaan (pers. med Niels Godijn). Beide voorbeelden geven aan dat 
de uitgangssituatie en/of het beheer op de plekken van elkaar verschilt en dat er 
door een verandering in het beheer van de dijken al veel te bereiken is. Op een 
deel van de dijken hebben zich enkele kolonies wilde bijen gehuisvest, zoals de 
roodbruine groefbij (Lasioglossum xanthopus) en de koekoeksbij van deze soort, 
de kraagbloedbij (Sphecodes spinulosus) (Slikboer, 2017).

De bodem, de aanwezige vegetatie en de productiviteit van de dijken 
(gewasopbrengst) zullen bepalen met welk beheer (maaien, begrazing, maaitijdstip 
en bemesting) en op welke termijn er resultaten kunnen worden geboekt. 
Waarschijnlijk zal de eerste jaren twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd moeten 
worden, zonder te bemesten. Later kan overgegaan worden op één keer per 
jaar maaien en/of begrazen met bijvoorbeeld een schaapskudde. Aanpassingen 
van het beheer moeten echter wel in overeenstemming met het Waterschap 
Hollandse Delta, aangezien de dijken in eigendom zijn bij het Waterschap en er 
op slaperdijken, ondanks de niet-direct waterkerende functie, toch vaak een 
bepaalde worteldichtheid en zodedichtheid behouden moet blijven. Dit heeft te 
maken met de erosiebestendigheid. Uit onderzoek blijkt dat soortenrijkdom van 

dijktaluds hand in hand kan gaan met erosiebestendigheid (Reijers et al. 2014). 
Jarenlang maaien en afvoeren op schrale dijktaluds kan leiden tot een uiterst 
soortenrijke dijkvegetatie. Maar door afvoer van nutriënten ontstaat het risico 
dat die grasbekleding te open (‘hol’) wordt (Bronsveld et al. 2015). De specifieke 
standplaatsfactoren van dijken hebben hier veel invloed op, waardoor het nodig 
is om maatwerk toe te passen om sterke, bloemrijke dijken te ontwikkelen in het 
Buijtenland van Rhoon. Streven is om de bomen zoveel mogelijk te behouden. 
Gevreesd wordt echter dat de essentaksterfte, die op dit moment een bedreiging 
vormt voor de essen in Nederland, roet in het eten kan gooien (Groen kennisnet 
2018).

In verband met mogelijk toekomstig gevaar van vallende takken van verouderde 
bomen wordt het verwijderen van de populieren langs de Schenkeldijk op niet al te 
lange termijn als noodzakelijk gezien. Wij stellen voor deze ingreep in goed overleg 
te gaan inplannen, zodat meteen het probleem wordt opgelost dat de hoge bomen 
ongunstige condities scheppen voor vogels van het open akkerland, die hoge eisen 
stellen aan openheid. Voor de populieren kunnen bijvoorbeeld knotwilgen in de 
plaats komen.

11. Riet 
Langs de zeedijken kan zich riet ontwikkelen, wat zal leiden tot verplaatsing van 
vogelrijkdom vanuit de Carnisse grienden. Dat is toe te juichen, ook vanwege 
de belevingswaarde voor wandelaars en fietsers, maar heeft bij te brede zones 
nadelige effecten voor de vogels van het open akkerland omdat ze als leefgebied/
uitvalsbasis kunnen dienen voor predatoren zoals vossen en marters.

De breedte van de stroken moet ook beperkt blijven vanwege de beheersbaarheid 
van het beheer. Het belangrijkste daarbij is de bereikbaarheid van het water en het 
riet door machines. Hierover en over de aard van het beheer kan verder overleg 
worden gevoerd met het waterschap, dat op dit punt al heeft geadviseerd. Het is 
aan te bevelen over rietzones besluiten te nemen parallel aan andere maatregelen, 
zodat telkens het juiste maatwerk kan worden geleverd.

Over het beheer kan verder worden opgemerkt dat bij waterschappen al jarenlang 
ervaring is opgedaan over natuurvriendelijk beheer van watergangen. Wat in dat 
verband kan en moet ligt uitvoerig vast in literatuur en in handleidingen. Tegen 

deze achtergrond kan worden volstaan met het uitspreken van een voorkeur voor 
een zone met een zeker onregelmatig of grillig verloop en een op schraalheid 
gericht beheer. Het extensieve beheer dat hiermee gepaard gaat levert variatie op 
een daarmee ecologische waarde. 

12. Erven 
In het Buijtenland van Rhoon is een aantal indrukwekkende boerderijen te 
bewonderen. Eén van deze boerderijen is Rheestein. De fundamenten van dit 
gebouw gaan terug tot het jaar 1.100. In een nog niet zo ver verleden lag Rheestein 
in een omgeving van bomen, boomgaarden, weilanden en akkers.

Wij stellen voor middelen in te zetten ter vergroting van de natuurvriendelijkheid 
van de erven: 

•  Het planten van hoogstamfruitbomen
•  Het planten van heggen
•  Erf aantrekkelijk maken voor insecten
•  Nestkasten ophangen voor steenuilen
•  Broedgelegenheid voor zwaluwen creëren 

Het hoeft geen betoog dat deze maatregelen ook bij kunnen dragen aan de 
zichtbaarheid van de cultuurhistorie en aan de recreatieve waarde van het gebied 
als geheel.
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Recreatie
In de PKB PMR (2006) wordt aangegeven dat in het Buijtenland van Rhoon een 
natuur- en recreatiegebied moet worden gerealiseerd ter verbetering van de 
leefbaarheid in Rijnmond3. Hierin wordt aangegeven dat het gebied ten noorden 
van de Essendijk als hoofdfunctie openluchtrecreatie zal worden gegeven en 
in het gebied ten zuiden van de Essendijk hoogwaardige natuur met recreatief 
medegebruik. Aansluitend bij de PKB PMR is voor dit streefbeeld gekozen om bij 
de recreatieambities de nadruk te leggen op natuurbeleving en cultuurhistorie. De 
rijke cultuurhistorie in het gebied wordt gebruikt om de bezoekers het verhaal te 
vertellen van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Al fietsend en wandelend 
kan men genieten van de florarijke akkers, kruidrijke randen, watergangen, 
hoogstamboomgaarden en bomendijken. Cultuurhistorie en natuurbeleving 
hangen sterk samen met de agrarische functie van het gebied. Boeren worden in 
staat gesteld het cultuurhistorisch landschap in stand te houden, zorg te dragen 
voor natuur-inclusieve landbouw en recreanten te voorzien van streekproducten 
en ander passend recreatief aanbod. Recreanten kunnen al spelenderwijs leren 
hoe voedsel geproduceerd wordt en wat daar allemaal bij nodig is. 

1. Noodzaak voor aanvullende recreatief  
aanbod
Al jaren is bekend dat er een groot verschil is tussen de vraag en het aanbod 
van mogelijkheden van wandelen en fietsen in de stadsregio Rotterdam zoals 
ook blijkt uit de verwijzingen in het Alterrarapport (Westerink, 2015)4. Rotterdam 
is daarbij echter niet uniek omdat ook gezien de studie van het CBS in 2013, 
waarnaar verwezen wordt in het Alterrarapport, deze problematiek zich in bijna de 
gehele westelijke randstad voordoet. Daar komt nog bij dat door de doorgaande 
verstedelijking dit verschil in vraag en aanbod alleen maar verder onder druk 
komt te staan. Het behouden en benutten van mogelijkheden voor recreatie in 
nog open gebieden, direct rond de stedelijke bebouwing, vraagt daarom om extra 
aandacht. Het projectgebied van het Buijtenland van Rhoon biedt daarbij unieke 
mogelijkheden voor de stadsregio omdat het met haar cultuurhistorie, agrarische 

functie en hoge biodiversiteit een mooie aanvulling vormt op het binnenstedelijk 
groen van stadsparken en buurtgroen. Daarbij sluit dit ook aan bij een landelijke 
trend waarbij het agrarische landschap steeds meer in trek lijkt te komen bij de 
recreant ten opzichte van de beslotenheid van de bossen (Westerink, 2015). 
Tevens is er een groeiende behoefte bij recreanten en consumenten om het 
landschap ook via de producten die geconsumeerd worden te kunnen beleven. 
Hoewel er al enige initiatieven bestaan in het gebied die van deze interesse 
gebruik maken, kan dit nog veel verder ontwikkeld worden. Door de bekendheid en 
bereikbaarheid van de groene parel ten zuiden van de Nieuwe Maas te verbeteren 
en de mogelijkheden voor zowel recreatie als beleving in het gebied te vergroten 
kan het gebied van onschatbare waarde worden voor de hele regio.

2. Toelichting op de indicatoren
Uit eerder studies uit het gebied blijkt dat er al een behoorlijk aantal mensen het 
gebied jaarlijks weten te vinden. Zo trokken De Johannapolder en de Rhoonse 
grienden tussen 2013 en 2014 jaarlijks 188.000 unieke bezoekers5. De boerderij 
en theetuin De Buytenhof werd destijds ook al zo’n 50.000 keer per jaar bezocht 
waarbij deze laatste de afgelopen jaren reeds is toegenomen tot ongeveer 
65.0006. Door het creëren van enkele aanvullende recreatieve voorzieningen lijkt 
de ondergrens van 600.000 bezoekers per jaar daarom niet geheel onrealistisch. 
Vooralsnog willen we echter stellen dat er in het gebied sprake moet zijn van een 
substantiële toename in het recreatieve gebruik met als voorlopig streefgetal 
600.000 bezoekers. We gaan hierbij uit van het Buijtenland van Rhoon, inclusief de 
Johannapolder, de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt. Daarbij willen 
we nog wel meegeven dat de recreatieve opvangcapaciteit (aantal recreanten per 
hectare) voor een belangrijk deel wordt bepaald door het type grondgebruik. Zo 
kan een bosgebied een recreatiedruk aan van ongeveer 12 mensen per hectare, 
terwijl dit voor een agrarisch gebied rond de 2 personen per hectare ligt. Zo kan 
een bos- of parkgebied een veel hogere recreatiedruk aan dan een open agrarisch 
gebied7.

Daar voor zowel het aantal bezoekers als voor de waardering van het gebied nu 
geen harde streefgetallen zijn aan te geven, zetten wij in dit streefbeeld met name 
in op een concrete lijst van recreatieve voorzieningen die in het gebied zullen 
worden aangelegd. Deze recreatieve maatregelen zullen verder worden uitgewerkt 
in het volgende hoofdstuk over uitvoeringsmaatregelen.

3. Uitvoeringsmaatregelen
a. Toelichting belangrijke elementen voor de recreatie
 
1. Toelichting doelgroepen 
In het Alterrarapport wordt reeds aangegeven dat in het agrarisch gebied 
wandelen, fietsen, wandelsport, joggen en wielrennen de populairste activiteiten 
zijn8. Dit wordt bevestigd door een studie van de natuur- of recreatiegebieden in de 
provincie Zuid-Holland in 2017. De groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden 
van Rotterdam worden voor het overgrote deel gebruikt om te wandelen (69%) 
maar ook fietsen/wielrennen vormen een aanzienlijk deel (36%). De belangrijkste 
motieven om het gebied te bezoeken zijn: buiten zijn, frisse neus halen (39%), 
dichtbij (36%), genieten van landschap/natuur (35%). De meeste mensen komen 
met de auto naar de groengebieden toe (42%), maar de fiets wordt ook veel 
gebruikt (35%)9. 

De provincie Zuid-Holland gaat uit van de zeven leefstijlprofielen of 
belevingswerelden die allemaal een eigen kleur hebben (Tabel 1). Deze profielen 
zijn ontwikkeld door Smart Agent Company en RECRON en geven inzicht 
in het gedrag en de beleving van recreanten op basis van psychologische 
en sociologische kenmerken10. Doordat sociaal-demografische kenmerken 
gekoppeld zijn aan de verschillende leefstijlen, is het mogelijk te voorspellen welke 
type recreanten waar wonen.

Tabel 1: Omschrijving van de zeven leefstijlprofielen van recreanten. 

 
 

Uitbundig geel Echte levensgenieters. Houden van samen met anderen actief en sportief 
recreëren. Vaak jonge gezinnen. Zoeken graag de gezellige drukte op, 
recreëren is lekker eten, genieten en leuke dingen doen. Beschikken over 
iets meer budget dan gemiddeld.

Gezellig lime Recreëren is lekker vrij zijn, rust en ontspanning. Zijn gericht op het eigen 
gezin, de directe leefomgeving. Het gemiddeld inkomen ligt wat lager, zijn 
prijsgevoelig. Een braderie of rommelmarkt is gezellig, je komt er altijd 
wel iemand tegen. Veel gezinnen met wat oudere kinderen en oudere 
tweepersoonshuishoudens.

Rustig groen Rustige recreanten. Geen grote wensen, houden van privacy en rust. Vaak 
één en tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdscategorie. Willen 
de drukte vermijden en gaan daarom dus niet graag naar evenementen 
en grote attracties. In de eigen omgeving is genoeg moois te zien en te 
ontdekken, je hoeft niet ver te reizen. Doe maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg.

Ingetogen aqua Rustige, geïnteresseerde recreanten. Zoeken inspirerende activiteiten. 
Gaan vaak samen met hun partner op stap. Waarderen sportieve en 
culturele mogelijkheden. Willen meedoen met de maatschappij en alle 
veranderingen die zij daarin zien.

Ondernemend paars Laten zich graag verrassen en inspireren, met name door cultuur. 
Nieuwe dingen zien, ontdekken en beleven. Het gewone is vaak niet 
goed genoeg, op zoek naar een bijzondere ervaring. Cultuur, activiteit 
en sportiviteit. Ontspannen door sauna of een wellness arrangement. 
Vaker mensen van middelbare leeftijd, 35-54 jaar. Mat name één- en 
tweepersoonshuishoudens. Voorkeur voor individuele activiteiten.

Stijlvol en luxe blauw Zelfverzekerd. Vinden dat ze in hun vrijetijd wel wat luxe en stijlvolle 
ontspanning verdienen. Zakelijk en intelligent. Houden van stijl en 
klasse, meer gericht op exclusievere vormen van recreatie. Recreëren 
is ontspanning en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Actief 
sporten en aandacht besteden aan het sociale netwerk (ons soort 
mensen). Jonge één en tweepersoonshuishoudens en huishoudens met 
oudere kinderen.

Creatief en 
inspirerend rood

Creatief, op zoek naar uitdagingen en inspirerende ervaringen. Bewegen 
zich graag buiten de gebaande paden. Vaak hoog opgeleid, maar door 
het grote aandeel jongeren nog niet altijd een hoog inkomen. Recreatie 
betekent naast sportiviteit en ontspanning ook het zoeken naar 
vernieuwende stromingen, moderne kunst en andere culturen.3 PKB MPR (2006), 30.

4 Naar Buijten! Hoogwaardige akkernatuur en 
recreatie in het Buijtenland van Rhoon, Alterra 
(2015), 15. 

5 Bezoek aan recreatiegebieden in Zuid-
Holland (2014), 15.

6  Gesprek Wiard Visser, 19 februari 2018. 

7  Ontwikkeling behoefte aan recreatie-activiteiten en relatie 
met motieven, Alterra (2010), 29. 

8   Naar Buijten! Hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van 
Rhoon, Alterra (2015), 16.

9   Bezoek natuur- en recreatiegebieden, Zuid- Holland 2017 (2017), 54.

10   https://www.recron.nl/leisure-leefstijlen-%28kleurensegmentatie%29/wat-
zijn-de-leisure-leefstijlen 

11    Recreatieve vraag-aanbod analyse IJsselmonde (2013), 53, 59.
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Zoals uit de PKB volgt, moet de recreatie in het Buijtenland van Rhoon in balans 
zijn met de natuur- en landbouwdoelen. De leefstijlen lime, groen en aqua passen 
het beste bij deze doelstelling. Van deze drie groepen is ‘wandelen, fietsen, er op 
uit naar het bos, park of water’ de meest favoriete activiteit. Wanneer we kijken 
naar de omgeving van het Buijtenland van Rhoon, dan wonen daar relatief veel 
mensen met de leefstijl lime en geel. Dit zijn vaak gezinnen met kinderen. Op dit 
moment is er voor deze groepen nog relatief weinig aanbod op IJsselmonde. In 
het Buijtenland van Rhoon kunnen natuureducatie en natuurspeelplaatsen een 
interessant aanbod zijn voor deze groepen. Bovendien sluit dit aanbod goed aan bij 
de natuur- en landbouwdoelen van het gebied.

2. Toelichting zonering 
In het noorden is het landschap het meest besloten, kleinschalig en gevarieerd. 
Reeds in de PKB wordt aangegeven dat het voor de hand ligt hier meer nadruk 
op de recreatie te leggen en de natuurdoelstellingen daar vervolgens op aan te 
passen. Het noordelijke deel is ook het best bereikbaar met auto’s en zal daarom 
de eerste en voornaamste toegangspoort tot het gebied gaan vormen. Dicht bij de 
aanwezige bebouwing zijn hier relatief veel toeristische voorzieningen en routes en 
ook de landbouw met de natuurmaatregelen (o.a. hoogstamboomgaarden en meer 
besloten landschap met struweel) wat een aantrekkelijk gebied zal vormen voor 
de recreant. Hier zullen ook de meeste faciliteiten worden aangeboden als eerste 
ontmoeting om vervolgens uitgenodigd te worden om de rest van het gebied als 
fietser of wandelaar verder te ontdekken. Naar het zuiden toe wordt het gebied 
opener en rustiger gehouden. Hier liggen minder paden om de akkervogels rust en 
ruimte te bieden. De nadruk in dit deel van het gebied ligt op de natuurdoelen en de 
recreatie is meer ondergeschikt. Om eenzelfde soort van zonering ook vanuit de 
andere toegangspoorten tot het gebied te creëren wordt ook in de westelijke punt 
(Johannapolder) en de oostelijke punt (Nieuwe Koedoodzone) een soortgelijke 
entree gecreëerd. De beleving van dit deel van het gebied gebeurt vanaf de dijken 
(slaperdijken en zeedijk) en enkele struinpaden door het gebied.

b. Nadere toelichting op de uitvoeringsmaatregelen
Voor de verdere uitwerking van de uitvoeringsmaateregelen behandelen we de 
volgende onderdelen: 

• Recreatieve trekpleisters
• Ontsluiting en routes
• Educatie
• Regels en toezicht
• Overig 

3. Recreatieve trekpleisters in het Buijtenland van Rhoon 
Bezoekerscentrum  
Het bezoekerscentrum in het noorden van het Buijtenland van Rhoon vormt tevens 
de hoofdentree van het Buijtenland van Rhoon, en bestaat uit een herbouwde 
molen (Het Hert), een informatiecentrum, transferium en horecagelegenheid 
met natuurspeeltuin. In het informatiecentrum wordt het grotere verhaal van het 
Buijtenland van Rhoon verteld: de historie van de opeenvolgende inpolderingen, 
de natuur-inclusieve landbouw, flora en fauna die het gebied kenmerken. 
Ook kan men hier allerlei informatie krijgen over de routes en recreatieve 
bezienswaardigheden in het gebied. Bij de herbouwde poldermolen wordt een 
landwinkel ingericht waar zelfgemalen meel en allerlei andere streekproducten 
uit het Buijtenland van Rhoon worden verkocht. In de toekomst kan bij dit 
bezoekerscentrum tevens een oogstmarkt plaatsvinden met producten uit het 
Buijtenland van Rhoon12. 

Het is belangrijk dat er voor (toekomstige) initiatiefnemers een overdekte ruimte 
beschikbaar is. Zo’n multifunctionele ruimte kan gebruikt worden voor workshops, 
als klaslokaal voor natuureducatie, als startpunt voor excursies, voor lezingen en 
vergaderingen e.d.

De Buytenhof
Zorgboerderij, pluktuin, boerderijwinkel en theetuin De Buytenhof is momenteel 
een populaire trekpleister in het Buijtenland van Rhoon. Met name mensen uit de 
stad komen hier naartoe om te genieten van het buitenzijn, het boerenleven, de 
seizoenen en het zelf telen en plukken van groenten, fruit en bloemen. Maar liefst 
rond de honderd vrijwilligers zijn actief op de Buytenhof. 

De Buytenhof wil de komende jaren meer soorten plukfruit aanbieden, zodat er 
vanaf het voorjaar tot het najaar aanbod is. De Buytenhof wil in de toekomst graag 
nog meer recreanten verwelkomen en heeft ook plannen om qua oppervlakte flink 
uit te breiden en nog meer recreatieve activiteiten aan te bieden. Op zondag willen ze 
voorlopig gesloten blijven. 

Op het terrein van De Buytenhof zijn momenteel twee parkeerplaatsen, waar in 
totaal zo’n 50 auto’s kunnen staan. Op heel drukke dagen - dat zijn momenteel zo’n 
4 tot 5 zaterdagen per jaar - staan deze parkeerplaatsen helemaal vol en komt de 
Buytenhof parkeerplaatsen tekort. Ook op woensdagmiddagen, als de scholen vrij 
zijn, kunnen de parkeerplaatsen snel vollopen. Wat de Buytenhof betreft mogen er 
meer van zulke dagen zijn. Maar het is wel van belang om verkeersopstoppingen in 
het gebied te voorkomen. Bij het transferium moeten mensen daarom gestimuleerd 
worden zoveel mogelijk te voet of per fiets het Buijtenland van Rhoon in te gaan. Ook 
is het belangrijk om in de toekomst goed af te blijven stemmen met de Buytenhof 
hoe het verkeer het beste gereguleerd kan worden13. 

Figuur 1: De Buytenhof: aardbeien plukken (links) en theetuin (rechts).

Waterwipmolen
In de Zegenpolder stond vroeger een waterwipmolen (1691-1776) en later een 
poldermolen (1776-1879). Op deze plek wordt de waterwipmolen herbouwd 
(zie Figuur 2)14. Dit cultuurhistorisch icoon staat te midden van het open 
polderlandschap, met haar plasdrassloten, weilanden, akkerkruiden en vele vogels. 
De werkende poldermolen wordt door publiek bezocht. Een informatiebord vertelt 
over de geschiedenis van de molen en vanaf de picknickplek heeft men uitzicht over 

het polderlandschap. Doordat het water wordt rondgepompt zorgt de molen voor 
extra stroming en zuurstof in het water, wat de waterkwaliteit ten goede komt en 
zorgt voor minder algengroei15.

Figuur 2: De Waterwipmolen op de Topografisch Militaire Kaart van 1850.

 
Figuur 3: Oostmolen, Mijnsheerenland. Deze wipmolen is vergelijkbaar met de 
waterwipmolen die in de Zegenpolder van Rhoon herbouwd gaat worden.

  

12   In Rotterdam vindt elke twee weken De Rotterdamse Oogstmarkt plaats, een 
boerenmarkt waar producten rechtstreeks van de makers gekocht kunnen worden. 
Zo’n concept zou in Rhoon ook ontwikkeld kunnen worden.  
http://www.rotterdamseoogst.nl/home/ 

13   Dan kan de Buytenhof daar in haar communicatie naar klanten toe rekening 
mee houden. Ook zijn er oplossingen te verzinnen zoals het creëren van 
een route die wandelaars en fietsers vanaf het transferium direct naar de 
Buytenhof leidt. 

14  Tussen 1691 en 1879 heeft er een 
watermolen gestaan in de Zegenpolder. 
Eerst stond er een houten waterwipmolen 
(1691-1776), later een grondzeiler. 

15   Deze werkende molen kan goed worden 
ingepast in het bestaande watersysteem. 
(Gesprek Johan Vermeulen, Adviseur 
vergunningen en plantoetsing, Waterschap 
Hollandse Delta). 
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Zuidoostelijke entree
Het is belangrijk dat er bij de zuidoostelijke entree van het Buijtenland van Rhoon, 
in de buurt van de Koedood en de Carnisse Grienden, een horecagelegenheid 
komt. Dit is een start- en rustpunt voor wandelaars en fietsers, waar men 
informatie kan krijgen over routes in het gebied en fietsen kan huren. De 
horecavoorziening is ook een trekpleister op zich: vanaf het terras heeft men 
uitzicht op het eeuwenoude polderlandschap en kinderen kunnen spelen in de 
natuurspeeltuin. Er zouden ook overnachtingsmogelijkheden geboden kunnen 
worden. Doordat de horecaonderneming zich in de uiterste hoek van het 
vogelrustgebied bevindt, in de buurt van al bestaande bebouwing, treedt er weinig 
tot geen verstoring op voor de vogels16.

Schaapskudde
De aanwezige bomendijken in het gebied worden momenteel versnipperd 
beheerd, waarbij verschillende eigenaren een stuk van het dijktalud pachten, 
het omheind hebben en er dieren laten grazen. Het beheer is op dit moment te 
intensief, waardoor de kruiden en grassen nauwelijks tot bloei kunnen komen. Met 
het juiste beheer kunnen op deze dijken bloem- en kruidenrijke flora ontstaan. 
Van de in totaal 30 hectare aan bomendijken kunnen, samen met ongeveer 10 
hectare van de totaal 30 hectare aan hoogstamboomgaarden, een kudde van 
250 rondtrekkende schapen herbergen. Beweiding door een rondtrekkende 
schaapskudde heeft een positief effect op de biodiversiteit. Doordat de schapen ’s 
nachts op een poepweide staan, kan namelijk verschraald worden. Schapen zijn bij 
uitstek zaadverspreiders, waardoor op deze plekken naderhand de diversiteit aan 
flora is toegenomen. Bovendien hebben schapen van nature een voorkeur voor 
snelgroeiende grassen, waardoor bloemen en kruiden meer ruimte krijgen. Het is 
niet wenselijk om de schapen elke avond naar een schaapskooi te brengen, omdat 
de schapen dan steeds dezelfde weg moeten afleggen, wat tot overlast leidt bij 
omwonenden. 

Rondtrekkende schaapskuddes met herder en hond worden door het hele land 
hooggewaardeerd. Via social media kunnen recreanten geïnformeerd worden 
zodat ze weten waar de kudde op dat moment verblijft. In de lammerperiode 
kunnen de schapen enkele maanden binnen worden gezet, bijvoorbeeld bij een 
bestaande schuur in de polder, zodat kinderen naar de lammetjes kunnen komen 
kijken. Vroeger werden de dijken van de Hollandse Polders ook door schapen 

beweid. Veel van de oude schapenrassen bestaan niet meer. Voor het Buijtenland 
van Rhoon is een sober schaap nodig, dat zich ook met mindere kwaliteit gras 
kan redden, en dat kuddegedrag vertoont en dus goed te hoeden is. Van de 
Nederlandse schapenrassen zijn heideschapen de enige kuddeschapen. Er 
zijn nog 5 heiderassen waarvan het Kempisch Heideschaap geografisch gezien 
de meest logische keuze zou zijn voor Rhoon (dit schaap kwam in heel Zuid-
Nederland veel voor)17. 

De bomendijken zijn momenteel versnipperd verpacht en moeten dus pachtvrij 
gemaakt worden. Het is belangrijk dat de huidige pachters van compensatiegrond 
gebruik kunnen maken. Er komen op korte termijn provinciale gronden vrij 
die hiervoor geschikt zouden kunnen zijn. De dijken moeten zoveel mogelijk 
aaneengesloten beweid kunnen worden. Het is aan de coöperatie om zo nodig via 
grondaankoop bypasses te creëren, bijvoorbeeld als er te veel woningen en tuinen 
langs de dijk liggen. 

Er moet een goed beheerplan komen voor de schaapskudde die de bomendijken 
en enkele hoogstamboomgaarden gaat begrazen. Dit plan moet ecologisch 
onderbouwd zijn en worden afgestemd met de herder. Sjraar van Beek is ecoloog, 
schaapsherder en secretaris van de Vereniging Gescheperde Schaapskudden 
Nederland. Hij heeft veel ervaring met het opstellen van beheerplannen. Martin 
Oosthoek is schaapsherder in de regio Rotterdam. Hij heeft het momenteel 
erg druk dus voor het Buijtenland van Rhoon zal een nieuwe herder gezocht 
moeten worden. Elk jaar studeren 15 schaapsherders af aan het Helicon. Sjraar 
en Martin hebben voorgesteld om samen te zorgen voor een beheerplan (Sjraar), 
een vacature uit te zetten voor een nieuwe herder en die de eerste seizoenen te 
begeleiden (Martin).

  

Figuur 4: het Kempisch heideschaap.  
 

Uitzichtpunten, vogelkijkhutten en picknickplekken
Door het gebied zijn op strategische plekken langs de wandel- en fietsroutes 
picknickbanken te vinden. Vanaf de Zegenpoldersedijk, de Portlandse Zeedijk 
en de Essendijk kijkt men uit over het open polderlandschap en vogelrustgebied. 
Bij belangrijke vogelspot-plekken (bijvoorbeeld de Zegenpoldersedijk en de 
Schenkeldijk) worden informatieborden geplaatst over de vogelsoorten die in het 
gebied voorkomen. Middenin de Portlandsche Polder, op de plek waar vroeger een 
molen stond, is een vogelkijkhut of -scherm aanwezig. Natuurliefhebbers kunnen 
hier genieten van de vele bijzondere vogels die de polder aantrekt, zonder dat deze 
dieren verstoord worden.

In de toekomst kunnen er nog meer vogelkijkhutten of -schermen geplaatst 
worden. De praktijk wijst uit dat het moeilijk kan zijn de geschikte locaties van 
tevoren vast te stellen. Het is daarom beter om te monitoren hoe vogels en 
vogelaars zich gedragen en waar nodig extra voorzieningen aan te leggen. 

Grienden en eendenkooi langs de Oude Maas
Langs de gehele zuidkant van het Buijtenland van Rhoon liggen 
zoetwatergetijdegrienden van de Oude Maas. Deze buitendijkse grienden zijn 
onder invloed van eb en vloed en werden vroeger iedere drie jaar gehakt. De 
Rhoonse Grienden worden nog steeds op deze intensieve manier beheerd, 
waardoor dit cultuurhistorische landschap bewaard is gebleven en je kunt 
wandelen langs de eindeloze rijen geknotte wilgen. De Carnisse Grienden en de 
grienden van Klein Profijt worden grotendeels niet meer onderhouden, waardoor 
de grienden zijn verwilderd tot een soort wilgenjungle met omgevallen bomen, 
stronken en woekerplanten. Langs de wandelpaden worden de grienden vaak 
nog wel onderhouden, zodat wandelaars een indruk krijgen van het vroegere 
landschap. In het gebied komen veel bijzondere planten en dieren voor, zoals de 
beschermde spindotterbloem, ijsvogel en bever. Tussen de grienden in, aan het 
einde van de leidingenstraat, is een uitzichtpunt vanwaar je over de Oude Maas uit 
kunt kijken. 

De eendenkooi van Klein Profijt is redelijk uniek omdat zij buitendijks ligt en 
onder invloed is van het zoetwatergetij. Een actieve groep vrijwilligers verzorgt 
momenteel het cultuurhistorisch onderhoud van de eendenkooi, het Zuid-Hollands 
Landschap doet het groot onderhoud zoals baggeren. De eendenkooi is alleen 
toegankelijk onder begeleiding van een gids. De vrijwilligers leiden momenteel deze 
excursies, waarbij ze het publiek vertellen over de geschiedenis en natuurwaarden 
van de eendenkooi. 

Eendenkooien liggen van oudsher verborgen in het landschap, zodat er rust 
en stilte is en de wilde eenden niet verstoord worden. Vanwege dit omsloten 
karakter en de natuurwaarden is het belangrijk dat recreatie op deze plek 
wordt gereguleerd en begeleid. Omdat het aantal recreanten in de toekomst 
zal toenemen bevelen wij aan dat er een kooiker/beheerder wordt aangesteld. 
Deze kan samen met de vrijwilligers zorgen dat er voldoende excursies worden 
aangeboden, waarbij de mensen de natuur rond de eendenkooi kunnen beleven 
en het historische verhaal van deze bijzondere plek te horen krijgen. Doordat deze 
kooiker/beheerder een kooikerhondje heeft en er eenden zwemmen in de kooi, 
wordt het historische beeld zo volledig mogelijk hersteld18.

16  In het open vogelrustgebied kan een mate van vogelverstoring verwacht worden 
in een zone van 100 meter rond wegen en bebouwing. Doordat bij de zuidoostelijke 
entree toch al woonhuizen aanwezig zijn, zal een extra gebouw hier niet voor veel 
extra verstoring zorgen. Bovendien is de vogelverstoring gering vanwege de grote 
voorspelbaarheid van een terras voor vogels. (Gesprek Ruud Foppen, SOVON). 

18  Het is vanwege de drukke golfbaan en vele schepen op de Oude Maas niet haalbaar 
om in deze eendenkooi weer wilde eenden te gaan vangen.

17 Advies Sjraar Verbeek, ecoloog en secretaris van de Vereniging Gescheperde 
Schaapskuddes Nederland (VGSN).
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Voor het streefbeeld van het Buijtenland van Rhoon vormen het 
griendenlandschap en de eendenkooi zeer belangrijke en waardevolle 
toevoegingen. Recreanten fietsen of wandelen door de open polder, steken de 
dijk over en vervolgen hun tocht door de mysterieuze en omsloten wilgenbossen. 
Doordat de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon ook extra bezoekers zal 
trekken naar deze plekken, is het nodig dat ook geïnvesteerd wordt in de mogelijke 
aanpassingen of uitbreidingen die deze gebieden nodig hebben. Zo ontbreekt 
er op dit moment een goede wandelverbinding tussen de Rhoonse grienden en 
Klein Profijt. Om het onderhoud van de wandelpaden te vergemakkelijken in het 
wilgenvloedbos van Kleijn Profijt, zou het Zuid-Hollands Landschap baat hebben 
bij een betere beheerontsluiting. Door het aanbrengen van enkele bruggen of het 
verbeteren van de historische vaarwegen wordt het gebied, per land of per water, 
beter bereikbaar voor de onderhoudsploeg. Voor de eendenkooi is het belangrijk 
dat er geld beschikbaar is voor langjarig groot onderhoud zoals het uitbaggeren 
van de kooiplas, en voor het aanstellen van een kooiker/beheerder19. 

Er zijn voldoende parkeergelegenheden aanwezig rond het griendengebied. Zo 
liggen er bij de Rhoonse Jachthaven meerdere grote parkeerplaatsen en is er een 
parkeerplaats gelegen aan het begin van de Carnisse grienden, langs de Koedood. 
Ook is een zeer ruime parkeerplaats aanwezig aan het einde van de Veerweg, en 
is er een kleinere parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk. Vanaf deze 
parkeerplekken starten meerdere wandelroutes. Extra parkeerplaatsen zijn dus 
niet nodig en ook niet wenselijk vanwege de aantasting van het groen en de rust. 

Figuur 5: Rhoonse grienden.

 Figuur 6: Een vangarm van de eendenkooi van Klein Profijt.

4. Ontsluiting en routes 
Verkeersplan 
Door de recreatieve ambities zal de verkeersdruk in het Buijtenland van Rhoon 
toenemen. Er loopt momenteel nog een verkeersonderzoek naar het Buijtenland 
van Rhoon20. De voorlopige conclusies van dit verkeersonderzoek zijn dat een 
verdere toename van de verkeersdruk op de Essendijk, Omloopseweg en Koedood 
niet wenselijk zijn. Het verbreden van een weg als de Essendijk is namelijk lastig 
vanwege de beperkte ruimte op het dijklichaam. Doorgaand verkeer moet daarom 
gestimuleerd worden om van andere routes gebruik te maken (om het gebied 
heen). Voor doorgaand verkeer moet de route door het gebied onaantrekkelijker 
worden, maar het is ook van belang dat het gebied bereikbaar blijft voor de 
bewoners en gebruikers21. De definitieve uitkomsten van het verkeerskundig 
onderzoek zullen gebruikt worden om de nodige verkeersmaatregelen te treffen 
zodat verkeersveiligheid en bereikbaarheid gewaarborgd blijven. 

In het zuidoosten van het gebied ligt een parkeerplaats bij de Carnisse Grienden/
Koedood. De verkeersveiligheid is hier momenteel niet optimaal vanwege 
de schuine kruising op de dijk tussen het fietspad en de toegang tot het 
parkeerterrein. Wanneer het verkeerskundig onderzoek dat op dit moment nog 
loopt hier geen uitsluitsel geeft, zal dit nog onderzocht moeten worden.

Parkeerplaatsen/entrees van het gebied
De meeste recreanten gebruiken de auto om naar het gebied te reizen22. De 
bezoekersdichtheden van een recreatiegebied worden dan ook grotendeels 
bepaald door de aanwezige parkeerplaatsen23. De locatie, bereikbaarheid en 
grootte van de parkeerplaats, en de aanwezige routestructuren en het recreatieve 
aanbod dat terplekke aanwezig is, kunnen op deze manier gebruikt worden om de 
recreatiestromen te reguleren. Om de doorgaande autowegen zoveel mogelijk te 
ontlasten qua autoverkeer, worden drie overstappunten ingericht aan de randen 
van het Buijtenland van Rhoon. Hier zijn voldoende parkeerplekken ingericht 
en worden recreanten gestimuleerd het gebied al wandelend of per fiets te 
verkennen. 

Op dit moment kent het Buijtenland van Rhoon twee toegangspoorten. Ten 
zuidoosten is een parkeerplaats aan het begin van de Carnisse Grienden en ten 
zuidwesten zijn meerdere parkeerplaatsen aanwezig bij de Rhoonse Jachthaven 
en horecaonderneming Abel. Een toegangspoort in het noorden ontbreekt 
nu. Hier komt de hoofdentree van het Buijtenland van Rhoon te liggen, omdat 
juist het noorden van het gebied de grootste recreatiedruk aan kan, terwijl het 
zuiden vanwege de natuurdoelen moet worden ontzien. Dit transferium wordt 
goed bereikbaar gemaakt en er zijn voldoende parkeerplaatsen. Er worden 
fietsen verhuurd en informatie verstrekt over de wandel- en fietsroutes en 
bezienswaardigheden in het gebied. Het transferium zorgt er op deze manier voor 
dat mensen hun auto aan de rand van het gebied achterlaten en het Buijtenland 
van Rhoon wandelend of per fiets verkennen. 

Langs het transferium loopt via de Koekdood ‘De Blauwe Verbinding’, een bijna 
gerealiseerde kanoroute van 15 kilometer die het Buijtenland van Rhoon verbindt 
met de Zuidpolder in Barendrecht en het Zuiderpark in Rotterdam. Vanuit 
het project ‘De Blauwe Verbinding’ is het wenselijk dat bij het transferium, dat 
halverwege de route is gelegen, een kano-aanlegplek en kanoverhuur komen. Dit is 
tevens een kans voor het Buijtenland van Rhoon om extra toeristen aan te trekken. 

De parkeerplaats bij de Carnisse Grienden/Koedood biedt nu plaats aan zo’n 
50 auto’s. De te realiseren horecagelegenheid bij deze entree zal ook over een 
parkeerplaats en fietsverhuur beschikken. Naar verwachting is extra uitbreiding 
van parkeerplek in deze hoek van het gebied voorlopig niet aan de orde. Zo nodig 

kan de parkeerplaats bij de Carnisse Grienden in de toekomst efficiënter worden 
ingericht. 

Bij alle drie de entrees van het gebied is een horecagelegenheid aanwezig. In de 
toekomst leent de haven, gelegen tussen de Carnisse Grienden en de Jan Gerritse 
Polder, zich zeer voor de ontwikkeling van recreatief aanbod in de vorm van 
zwemwater. 

Openbaar vervoer
In Rhoon is momenteel een metrostation aanwezig en in Barendrecht is een 
tramstation (Waterkant). Vanaf beide stations is het Buijtenland van Rhoon binnen 
enkele minuten lopend te bereiken. Vanaf het metrostation van Rhoon rijden er 
bussen naar de Rhoonse Jachthaven24. Ook rijden er bussen vanaf Rotterdam 
naar de Portlandse Baan (Smitshoek). Omdat deze beide OV-verbindingen niet 
optimaal zijn en beiden in het zuiden liggen, moet er bij het te bouwen transferium 
ook een bushalte worden gerealiseerd, zodat deze belangrijkste entree van het 
Buijtenland van Rhoon ook goed met het openbaar vervoer bereikbaar is. Ook is 
het wenselijk dat er een fietsenverhuur komt bij het metrostation van Rhoon. 

19   In de toekomst valt eventueel ook te 
denken aan een klein bezoekerscentrum. 
Eendenkooi Bakkerswaal in Lekkerkerk 
(ook van het Zuid-Hollands Landschap) 
kan als voorbeeld dienen voor het beheer 
van de eendenkooi in Klein Profijt, met als 
kanttekening dat er bij Bakkerswaal nog 
eenden worden gevangen, terwijl dat bij 
Klein Profijt niet mogelijk zal zijn.

20   Verkeersonderzoek Buijtenland van Rhoon, 
concept, Goudappel en Coffeng (januari 2018), 6-7.

20    Bezoek natuur- en recreatiegebieden, Zuid- 
Holland 2017: Bijlage (2017), 54. Vervoermiddel naar 
‘Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden van 
Rotterdam’: 42% auto, 35% fiets, 10% wandelen, 10% 
openbaar vervoer. 

24    Deze bussen rijden op dit moment hooguit 1 keer per uur, waardoor dit niet 
echt een aantrekkelijk alternatief is voor recreanten.

22    Bezoek natuur- en recreatiegebieden, Zuid- Holland 2017: Bijlage (2017), 54. 
Vervoermiddel naar ‘Groengebieden aan de Oude Maas ten zuiden van Rotterdam’: 
42% auto, 35% fiets, 10% wandelen, 10% openbaar vervoer. 

24     Pouwels, Rogier ; Sierdsema, Henk ; Foppen, Ruud P.B. ; Henkens, René J.H.G. 
; Opdam, Paul F.M. ; Eupen, Michiel van,‘Harmonizing outdoor recreation and bird 
conservation targets in protected areas : Applying available monitoring data 
to facilitate collaborative management at the regional scale’ (2017) Journal of 
Environmental Management 198, p248 - 255.
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Verbindingen over de Oude Maas
De Oude Maas ligt tussen het Buijtenland van Rhoon en de Hoeksche Waard 
in. Een goede verbinding tussen beide gebieden maakt het aantrekkelijker 
voor recreanten om van het ene gebied naar het andere te reizen. Het 
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zet zich in voor goede verbindingen 
tussen de Hoeksche Waard en IJsselmonde. De belangrijkste oversteekplaats 
voor recreanten van het Buijtenland van Rhoon is momenteel de veerpont die het 
hele jaar vanaf de Rhoonse Jachthaven naar Oud-Beijerland en de Beerenplaat 
vaart. Vanaf hier kunnen fietsers en wandelaars hun tocht voorzetten, bijvoorbeeld 
richting natuurbezoekerscentrum Klein Profijt en de onlangs gerestaureerde 
molen van Goidschalxoord. Of richting de Beerenplaat of Nieuw-Beijerland, 
waar ook veerverbindingen over het Spui aanwezig zijn25. Een andere belangrijke 
oversteekplek van de Oude Maas is de A29, waarlangs een fietstunnel loopt26.

Routes
Routeinformatie en -kaarten zijn verkrijgbaar bij de drie toegangspoorten tot het 
Buijtenland van Rhoon, maar ook bij recreatieondernemers in en rond het gebied. 
Er worden verschillende fiets- en wandelroutes ontwikkeld in samenwerking 
met de stakeholders in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan een dijkenroute, 
boomgaardroute, molenroute, boerenlandpadenroute en bloemenroute. De 
belangrijkste fiets- en wandelroutes worden aangegeven met paaltjes. Langs het 
vogelrustgebied lopen struinpaden die in het vogelbroedseizoen afsluitbaar zijn. 
Dit kan met een draaibrug over de sloot, zodat het pad ook echt niet toegankelijk 
is27. Hoewel de nadruk ligt op fietsen en wandelen, zijn er ook mogelijkheden voor 
paardrijden en kanovaren. Bij het transferium kan men kano’s huren en een tocht 
maken langs ‘de Blauwe Verbinding’. 

Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van de wandel- en fietspaden zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de cultuurhistorische structuren die al in het gebied 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld de bomendijken of de karakteristieke Essendijk. 
Ook was er aan het einde van de Lageweg in het verleden een oeververbinding. 
Deze zou wellicht d.m.v. een trek- of touwpontje voor voetgangers en fietsers te 
herstellen zijn zodat er een verbinding is naar de Koedoodzone. Op die manier 
sluiten de routes aan bij de cultuurhistorische beleving van het landschap. Bij het 
realiseren van de routes zijn mogelijk infrastructurele aanpassingen nodig om de 
routes veiliger en aantrekkelijker te maken. In het midden van het Buijtenland van 

Rhoon ligt paardenstal Vossenburg. Ook liggen er enkele paardenpensions rond 
het gebied die ook van het Buijtenland van Rhoon gebruik maken. De ruiters rijden 
momenteel vooral over bestaande wegen en fietspaden in het gebied. Eigenlijk zijn 
ruiters op fietspaden niet toegestaan, maar dit wordt momenteel wel gedoogd. Een 
aantal fietspaden in het Buijtenland van Rhoon zijn relatief breed. Op dit moment is 
het Waterschap (de wegbeheerder in het gebied) op verzoek van de KNHS aan het 
onderzoeken of het mogelijk is de fietspaden officieel toegankelijk te maken voor 
ruiters. 

Uit onderzoek van de ANWB en KNHS (2016) is gebleken dat er veel onwetendheid 
is bij weggebruikers zonder paarden over het gedrag van paarden, wat soms tot 
gevaarlijke situaties kan leiden28. Gezien de toename van het recreatieverkeer is 
het belangrijk voor de verkeersveiligheid in het gebied dat er voor de bestaande 
paardensporters voldoende veilige routes aanwezig zijn in het Buijtenland van 
Rhoon. Daarbij kan zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande 
wegbermen, en mogelijk dus ook fietspaden29. De ruiterroutes kunnen met paaltjes 
gemarkeerd worden. Ruiters kunnen een belangrijke rol spelen in het controleren 
van de ruiterpaden en het doorgeven als een deel van de route slecht begaanbaar 
is of tijdelijk ontzien moet worden30. 

Op dit moment worden vooral de griendgebieden langs de Oude Maas door 
veel toeristen bezocht. Een belangrijke manier om meer recreanten naar het 

Buijtenland van Rhoon te trekken, is door deze bestaande toeristen te verleiden 
ook het gebied ten noorden van de griendgebieden te ontdekken. Daarom is het 
belangrijk dat er goede fiets- en wandelverbindingen zijn die de griendgebieden 
verbinden met het Buijtenland van Rhoon. 

Aansluiting met omliggende gebieden
De recreatiegebieden langs de Oude Maas liggen als een lint langs de rivier en 
zijn grotendeels met elkaar verbonden. Dit is een uitzondering in vergelijking met 
de versnipperde, door bebouwing omsloten recreatiegebieden in de rest van 
IJsselmonde31. Wandelroutes in het Buijtenland van Rhoon worden afgestemd op 
het Wandelroutenetwerk van de provincie Zuid-Holland, en de fietsroutes worden 
opgenomen in het landelijke fietsknooppuntennetwerk32. Recreanten vinden op die 
manier makkelijk hun weg naar het Buijtenland van Rhoon, en vanaf daar ook weer 
naar andere recreatiegebieden langs de Oude Maas. Afstemming met de plannen 
van Landschapstafel IJsselmonde is in de toekomst belangrijk om de routes en 
voorzieningen goed op elkaar te laten aansluiten. 

Door de BAR-gemeenten wordt momenteel gewerkt aan een fietsroute over 
IJsselmonde die de karakteristieke bomendijken met elkaar verbindt33. De Essendijk 
wordt daarbij benoemd als de ‘meest authentieke dijk’ in het gebied. Deze fietsroute 
kan ook voor het Buijtenland van Rhoon van grote meerwaarde zijn. Ten eerste is het 
Buijtenland van Rhoon op zichzelf niet groot genoeg voor wat langere fietstochten, 
dus dan is het belangrijk om aan te sluiten bij routes die door de naastgelegen 
gebieden lopen. Ten tweede kan deze bomendijkroute extra fietsers uit een bredere 
omgeving aantrekken en naar het Buijtenland van Rhoon leiden. 

In de Hoeksche Waard is men momenteel bezig de Mijlpalenroute te herstellen. 
Deze route is ten tijde van Napoleon door de Fransen aangelegd en loopt van Den 
Haag naar Parijs. Langs de route zijn nog veel van de originele paaltjes terug te 
vinden. In Rhoon zijn de paaltjes recentelijk door het waterschap gerenoveerd. De 
route kan een mooi aanknopingspunt zijn om de recreatieve verbinding tussen 
het Buijtenland van Rhoon en de Hoeksche Waard te versterken. De route liep 
vroeger via de inmiddels opgeheven veer van Goidschalxoord naar Portlandsche 
Polder. In samenwerking met het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard kan een 
alternatieve oversteekroute ontwikkeld worden, bijvoorbeeld met het voetveer van 
Oud-Beijerland naar de Rhoonse Jachthaven, zodat de tocht aan de overzijde van 

de Oude Maas vanaf de Veerweg vervolgd kan worden34.

Figuur 7: Overzicht van de teruggevonden mijlpalen in de Hoeksche Waard en het 
Buijtenland van Rhoon.

 25    www.deltapontjes.nl 

26    Op dit moment sluit deze fietstunnel nog niet logisch aan, dus hier liggen 
kansen voor een betere aansluiting.

27   Een ophaalbrug is niet wenselijk omdat dit te 
veel uitsteekt in het landschap en roofvogels kan 
aantrekken. 

28   https://www.knhs.nl/nieuws/2016/start-campagne-veilig-verkeer-van-
knhs-en-anwb/

29   Er is geen direct bezwaar tegen het aanleggen van een ruiterpad/fietspad/wandelpad op de 
leidingenstraat die door het Buijtenland van Rhoon loop. 

31   Recreatieve vraag- aanbodanalyse IJsselmonde (2013), 30-31.

33   Gesprek Roald Fekken, 
beleidsmedewerker Recreatie en Groen, 
BAR-organisatie.

34  Aangezien er vanaf de twee zuidelijke entrees van het Buijtenland van 
Rhoon momenteel goede mogelijkheden zijn om de Oude Maas over te 
steken, is het niet nodig de voetveer te herstellen die vroeger de Rhoonse 
Veerweg verbond met Goidschalxoord. Hoewel de bestaande veerdienst 
tussen Rhoon en Oud-Beijerland veel gebruikt wordt, blijft subsidie nodig om 
de veerpont te laten voortbestaan. Een extra veerverbinding tussen Rhoon en 
Goidschalxoord kan voor onwenselijke concurrentie zorgen. 

32   http://zuidholland.wandelen123.nl/ 
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Verblijfsmogelijkheden
Het is belangrijk dat recreanten ook in het Buijtenland van Rhoon kunnen 
overnachten. Op dit moment ontbreken die verblijfsmogelijkheden nog in 
het gebied zelf40. De te ontwikkelen overnachtingsmogelijkheden moeten 
passen binnen het landschap, de cultuurhistorie, de agrarische functie en de 
natuurdoelstellingen van het gebied. Kleinschalige ondernemingen zoals een B&B, 
logeren bij de boer of een natuurkampeerterrein passen daar bijvoorbeeld goed 
bij. 

Herkenbaarheid
Het Buijtenland van Rhoon moet zichtbaar en vindbaar zijn, zowel voor de mensen 
die van buitenaf komen als voor de mensen die bij de ontwikkeling van het gebied 
betrokken zijn. Voor het vergroten van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van 
het Buijtenland van Rhoon zijn een herkenbaar logo en beeldmerk belangrijk. 
Deze komen zoveel mogelijk terug in alle uitingen, zoals buitenmeubilair 
(routemarkeringen, informatieborden, bankjes, prullenbakken), streekproducten, 
website en social media.

Figuur 8: Meubilair van Park Lingezegen.

5. Educatie 
In het Buijtenland van Rhoon leren jong en oud over de ontstaansgeschiedenis 
van het gebied, ontdekken ze de flora en fauna en beleven ze hoe voedsel in de 
polder wordt gemaakt. In het bezoekerscentrum wordt de samenhang tussen al 
deze zaken duidelijk: welke invloed de manier van landbouw op de natuur heeft, 
hoe planten en dieren door de mens geholpen kunnen worden en hoe de mens zich 
eeuwenlang heeft aangepast aan de natuur maar ook het landschap naar zijn hand 
heeft gezet. De schaapskudde trekt onder begeleiding van herder en hond door 
het gebied en kinderen kunnen in het voorjaar de lammetjes bewonderen. Bij onder 
meer De Buytenhof maken jong en oud kennis met het boerenleven en kunnen zij 
hun eigen groenten en fruit plukken. Bij de herbouwde waterwipmolen wordt uitleg 
gegeven over de strijd tegen het water.

Het Buijtenland van Rhoon leent zich erg goed voor educatie, niet alleen vanwege 
de aanwezige landbouw en rijke natuur en cultuurhistorie, maar ook door de 
nabijheid van veel leerlingen. ‘De stad uit’ is een programma van de gemeente 
Rotterdam dat bedoeld is om kinderen en hun ouders uit stenige wijken te laten 
ervaren wat op het platteland net buiten de stadsranden allemaal te beleven is. 
Vorig jaar bleek uit onderzoek van ‘De Stad Uit’ dat 80% van de respondenten 
een boerderijexcursie ziet als een onvergetelijke ervaring die elk kind mee 
moet maken35. Zowel vanuit de Vereniging de Carnisse Grienden als vanuit het 
onderwijs zelf liggen initiatieven klaar voor jeugdeducatie in het Buijtenland van 
Rhoon36. Vereniging de Carnisse Grienden probeert kinderen actief bij de natuur 
te betrekken en heeft daarvoor contact met de lokale scholen en organiseert 
kabouterpad-tochten door de grienden. De vereniging organiseert overigens ook 
excursies voor volwassenen en kan helpen met het verstrekken van informatie en 
historische gebruiksvoorwerpen over de grienden voor het informatiecentrum. 

6. Regels en toezicht 
In het Buijtenland van Rhoon zullen in de toekomst grotere aantallen recreanten 
gaan komen. Het is belangrijk dat bezoekers zo goed mogelijk worden voorgelicht 
over de regels in het gebied. Het is daarom belangrijk dat er in samenwerking 
met de gemeente een duidelijk beleid wordt opgesteld en dat bezoekers 
worden gecorrigeerd als zij zich niet aan de regels houden. Een Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA) die is aangesteld voor het Buijtenland van Rhoon 
wordt daarom verantwoordelijk voor toezicht. Deze veldwachter is ook een 
gastheer voor de gebruikers van het gebied; doordat hij/zij zichtbaar en makkelijk 

benaderbaar is, vervult hij/zij ook een vraagbaakfunctie. Bovendien ziet deze 
persoon toe op het beheer van de openbare recreatievoorzieningen zoals 
prullenbakken en picknicktafels. 

Over het algemeen mogen honden in het buitengebied van Nederland loslopen, 
tenzij is aangegeven dat honden moeten worden aangelijnd. In natuurgebieden 
moeten honden vaak worden aangelijnd, maar als er kwetsbare dieren leven die 
zeer gevoelig zijn voor verstoring zijn honden helemaal niet toegestaan. Honden 
kunnen in en rond het vogelrustgebied van het Buijtenland van Rhoon voor veel 
verstoring zorgen. Voor de struinpaden, die veelal langs deze vogelrustgebieden 
lopen en alleen buiten het broedseizoen toegankelijk zijn, bevelen wij voorlopig 
een aanlijngebod aan. Over het algemeen leert de praktijk dat veel honden 
overwegend loslopen, ook bij een eventueel aanlijngebod. Mocht dit ook in Rhoon 
verstoring van de natuur veroorzaken, ondanks de aanwezige BOA, dan zouden 
honden verboden moeten worden in deze kwetsbare natuurgebieden. Langs de 
bestaande wegen blijven dan nog voldoende routes over waar men met de hond 
kan lopen37. 

Op dit moment is voor hondenbezitters niet duidelijk aangegeven wat de 
regels zijn in het Buijtenland van Rhoon38. Het is belangrijk dat dit wel helder 
gecommuniceerd gaat worden, bijvoorbeeld met behulp van bordjes, zodat 
duidelijk is in welke gebieden de hond al dan niet moet worden aangelijnd, of welke 
gebieden verboden zijn voor honden (zoals speeltuinen). 

7. Overig  
Parachutespringen 
Midden in het in te richten vogelrustgebied ligt een perceel dat momenteel door 
Skydive Rotterdam gebruikt wordt om te landen met parachutisten. Studies 
naar de effecten van parachutespringen op vogels zijn niet bekend. Er zijn wel 
enkele studies gedaan naar de invloed van paragliders en deltavliegers op vogels. 
Overigens hebben deze sporten de doelstelling om zo lang mogelijk in de lucht 
te blijven, terwijl bij het parachutespringen de parachute enkel als middel dient 
om veilig te kunnen landen. De vogelverstoring van parachutespringen kan 
dus afwijken. De gedane studies suggereren dat paragliders en deltavliegers 
een verstorend effect hebben op vogelbroedsoorten en dat dit effect een paar 
honderd meter ver kan reiken. Ook zal dit effect waarschijnlijk groter zijn in een 
open gebied met weinig dekking39. 

Rond het perceel waar Skydive Rotterdam momenteel landt, is een luchtkolom van 
4 kilometer hoog en 3 kilometer breed gereserveerd voor het parachutespringen. 
Dit is de enige plek in Noord- en Zuid-Holland waar parachutelandingen mogen 
plaatsvinden. Vanwege de mogelijke vogelverstoring die op kan treden is 
het wenselijk dat Skydive Rotterdam in de toekomst kan landen op een iets 
noordelijker gelegen perceel in het Buijtenland van Rhoon. Een perceel van 1 
hectare is al voldoende. Skydive Rotterdam is bereid om op een andere plek 
te gaan landen en is ook al op zoek naar een geschikte plek. In de zomer wordt 
op woensdagavond en op zaterdag en zondag gesprongen. In totaal vinden 
per week ruim 20 vluchten plaatsen waarbij per keer 10 personen springen. 
Skydive Rotterdam brengt op deze manier recreanten naar het gebied en wil in 
de toekomst ook arrangementen gaan aanbieden in samenwerking met lokale 
ondernemers, zodat de parachutspringers ook in het Buijtenland van Rhoon gaan 
recreëren. 37   Wanneer blijkt dat er behoefte is aan een hondenlosloopgebied, zou deze in 

het noorden van het Buijtenland van Rhoon gerealiseerd kunnen worden. 

38   Hans Engels, allround beleidsmedewerker grond en groen, Gemeente 
Albrandswaard.

39  Der Einfluss von Hängegleitern und Gleitseglern auf die Avifauna, Zukunft 
Biosphäre GmbH: Gesellschaft zur nachhaltigen Entwicklung (2003). Einfluss 
des Flugverkehrs auf die Avifauna: Literaturstudie, Schriftenreihe Umwelt Nr. 
344, Natur und Landschaft (2002). Krijgsveld, K.L., R.R. Smits en J. van der 
Winden, Verstoringsgevoeligheid van vogels: update literatuurstudie naar de 
reacties van vogels op recreatie, Vogelbescherming Nederland en Bureau 
Waardenburg BV (2009). 40    Langs de Koedood, vlak buiten het Buijtenland van Rhoon, zijn wel twee 

B&B’s te vinden (B&B Buytenland en B&B De Grienden). 
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Landbouw
 
 
De landbouw in Nederland loopt in toenemende mate tegen de grenzen van het 
mogelijke aan. De snelle groei in productie per hectare, die met name vanaf de 
jaren ’70 zichtbaar was, vlakt steeds meer af terwijl de prijzen van voedsel blijven 
dalen. Het inkomen van de boeren komt daarmee onder druk te staan wat zich 
vertaalt in intensieve bouwplannen die de bodemkwaliteit aantasten. Daarnaast 
heeft de boer door de groeiende afhankelijkheid van externe inputs (bemesting en 
gewasbescherming) het vakmanschap uit handen gegeven, wat lokaal maatwerk 
erg moeilijk maakt. 

1. Toelichting op de uitvoeringsmaatregelen 
a. Belangrijke elementen voor herstel 
Een werkelijk natuur-inclusieve landbouw streeft naar productie-optimalisatie 
die deze probeert te bereiken met het toepassen van enkele belangrijke 
basisprincipes:

• Gebruik maken van natuurlijke processen: Er wordt zo veel mogelijk gestreefd 
naar het optimaliseren van natuurlijke, levende processen om tot oplossingen 
komen. Dit begint bij het leren begrijpen van deze natuurlijke processen.

• Preventief ontwerpen: Bij het ontstaan van problemen wordt niet reactief en 
curatief gehandeld, maar wordt een stap terug gezet om te kijken of er iets in de 
randvoorwaarden van de productie kan worden veranderd zodat dit probleem 
zich niet meer voordoet. Problemen zijn dus eerder een indicator voor een 
ontwerpfout dan voor een gegeven dat met welke middelen dan ook moet 
worden bestreden. 

Als kapstok voor het herontwerp van de landbouw wordt daarbij gebruik gemaakt 
van het conceptueel kader voor natuur-inclusieve landbouw dat is ontwikkeld in 
opdracht van het WNF en voor de akkerbouw wordt uitgewerkt in samenwerking 
met het Louis Bolk Instituut en Stichting Veldleeuwerik (Erisman, 2014). In dit 
conceptueel kader worden vier pijlers gebruikt van waaruit naar deze integratie 

van landbouw en natuur kan worden gestreefd.

1. Functionele agrobiodiversiteit: dit betreft goed bodembeheer en een gezonde 
vruchtwisseling. Een gezonde, levende bodem en een bewuste keuze voor de 
gewassen die men daarop verbouwt legt de basis voor zowel de agrarische 
productie als al het overige leven (planten, insecten en vogels).

2. Landschappelijke diversiteit: gaat over de ruimtelijke indeling van gewassen 
en landschapselementen die direct een rol spelen bij de ondersteuning in de 
agrarische productie, zoals kleinere percelen, zodat er meer randen ontstaan of 
bloeiende akkerranden die het aandeel plaagbeheersende insecten verhoogt 
waardoor er een natuurlijke plaagonderdrukking ontstaat.

3. Specifieke soorten: hoewel de hierboven genoemde pijlers reeds belangrijke 
bijdragen leveren aan het herstel van sommige natuurdoelsoorten (planten, 
insecten, vogels) zullen er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen 
om de beoogde natuurdoelen te kunnen realiseren. Brede akkerranden, 
natuurvriendelijke oevers, plas-dras zones, vochtige hooilanden, struweel, 
extensief beheerde hoogstamboomgaarden en flora-akkers worden heel 
specifiek voor dit doel ingericht. Daarnaast zal extra aandacht worden besteed 
aan vogelinventarisaties gedurende het broedseizoen om via uitgestelde 
maaidatum, gefaseerd maaibeheer en nestbescherming de nestverstoring door 
landbouwkundige maatregelen te kunnen minimaliseren.

4. Brongebieden verbindingszones: met name de maatregelen in pijler 3 die op 
individuele bedrijven worden genomen moeten zo veel mogelijk afgestemd 
zijn op het gehele gebiedsplan waarin ook de invloed van de omgeving (dijken, 
grienden, bomen en watergangen) wordt meegenomen zodat ze elkaar 
versterken. 

Tegelijkertijd wordt begonnen om de landbouw die op de overige 60% van het 
areaal wordt bedreven om te vormen naar natuur-inclusieve landbouw. Voor 
deze 60% geldt in eerste instantie wel dat de agrariër hier een goede boterham 
moeten kunnen blijven verdienen die niet afhankelijk is van de beheersubsidies die 
zij ontvangen, maar dat wel maximaal gekeken wordt hoe deze landbouw bij kan 
dragen aan het realiseren van de natuur en recreatiedoelen.

1.  Werkende landbouwsystemen 
Voor de schaal van het Buijtenland van Rhoon zijn er op dit moment twee bewezen 
akkerbouwsystemen die agronomisch en markttechnisch werken: gangbare 
akkerbouw en biologische akkerbouw. Uit een proefschrift van Steven Kragten 
in 2009 (Breeding birds on organic and conventional arable farms Flevoland) is 
gebleken dat deze twee akkerbouwsystemen beide gelijkelijk presteren op het 

gebied van akkervogels waarbij specifiek is gekeken naar veldleeuwerik, kievit 
en boerenzwaluw. Door een diverser bouwplan en het ontbreken van chemische 
gewasbescherming werden er iets meer territoria en broedgevallen aangetroffen 
op de biologische bedrijven, maar door de nestverstoring als gevolg van de 
mechanische onkruidbestrijding was het broedsucces in beide systemen gelijk. Op 
basis van deze studie blijkt dus dat er niet bij voorbaat een voorkeur kan worden 
uitgesproken voor één van beide systemen, maar dat voor beide systemen geldt 
dat er wel veel ruimte is voor verbetering.

Zo geldt voor beide systemen dat de intensiteit van de bouwplannen in de laatste 
tientallen jaren door de hoge grondlasten nog steeds aan het toenemen is (nog 
steeds trend van minder maai- of rustgewassen en meer hak- of cashcrops), 
percelen in grootte aan het toenemen zijn en gewasverzorging sterk is 
geoptimaliseerd ten koste van overhoekjes, zaadaanbod van kruiden etc.

2. Praktijkrijpe aanpassingen 
Er zijn twee belangrijke, praktijkrijpe veranderingen die in het Buijtenland van 
Rhoon zo kunnen en zullen worden doorgevoerd die ook al reeds in het advies 
Veerman worden genoemd en in het Alterrarapport en uitgewerkt zijn in 
Koopmans et al (2017):

Extensivering van de bouwplannen
Voor zowel de gangbare als de biologische akkerbouw geldt dat de intensiteit 
van de bouwplannen niet alleen voor de natuur, maar ook agronomisch te ver is 
doorgeschoten. Het aandeel intensieve teelten (m.n. hakvruchten) als aardappels, 
bieten en uien is nog steeds aan het toenemen ten koste van de rustgewassen 
granen. Ook is de diversiteit in de rustgewassen afgenomen. In lijn met het 
Zegenpolder experiment en ervaringen met akkervogels in Engeland ligt een 
belangrijke sleutel tot het verbeteren van de habitat voor akkervogels in het 
terugbrengen van de balans in die vruchtwisselingen: van de nu gebruikelijke 50% 
maai vs 50% hakvruchten zal er toegewerkt moeten worden naar een verdeling 
van ongeveer 66%/33%. In de maaivruchten is het belangrijk dat er weer meer 
voorjaarsgezaaide maaivruchten komen en dat er een grotere diversiteit aan 
bloeiende maaivruchten komt (peulvruchten, kruisbloemige oliegewassen) en 
rustgewassen als luzerne of grasklaver. Wat daarin een optimale balans is, is nog 
niet duidelijk omdat er enerzijds nog niet veel ervaring mee is, maar anderzijds ook 
heel veel dingen niet heel zwart wit zijn.

b. Beheer van de maatregelen
Om het lerend beheer vorm te geven gelden de volgende ontwerpprincipes:

1. Ondernemers spannen zich vanaf het begin in om hun bedrijfsvoering 
aan te passen t.b.v. de natuurdoelen. Daarbij beginnen zij met werkende 
landbouwsystemen (zie hieronder) en maatregelen ten behoeve van 
natuurinclusieve landbouw die ook elders werken en hun diensten hebben 
bewezen (waaronder minder diep ploegen, beperken van vlakdekkende 
grondbewerkingen in het broedseizoen, inzetten van nieuwe technologieën t.b.v. 
nestbesparing, uitmijnen van de grond, etc.)

2. Veranderingen in dit systeem die leiden tot een verbetering van de eco-
systeemdiensten die deze akkerbouw levert en die agronomisch en 
markttechnisch goed werken, eventueel door een lichte aanpassing in pacht of 
beheersvergoeding (€100-300/ha), worden direct doorgevoerd.

3. Veranderingen die een groter agronomisch of economisch risico met zich 
meebrengen worden uitgeprobeerd in experimenten. In deze experimenten 
(lerend beheren) wordt goed gekeken hoe groot de natuurwinst is en hoe 
deze agronomisch en markttechnisch uitwerkt. Er wordt prioriteit gegeven 
aan experimenten die een grote verwachte ecologische winst opleveren. 
Elk experiment dat mogelijk leidt tot een verbetering van de ecologische of 
natuurinclusieve prestaties van het systeem wordt aangegaan maar de schaal 
waarop dit gebeurt, is in overeenstemming met het risico dat gelopen wordt 
(hele wilde ideeën klein en bijna praktijkrijpe ideeën groter).

4. Zodra zo’n aanpassing een daadwerkelijke verbetering vormt (natuurwinst, 
ecosysteemdienst) en agronomisch en markttechnisch inpasbaar blijkt, wordt 
deze maatregel breder uitgerold en/of verplicht gesteld.

5. Monitoren van de resultaten van het lerend beheren, waardoor er een 
dynamisch leerproces ontstaat. Resultaten van ontwikkelde aanpakken 
uitrollen en tot een succes brengen. Dit is een continue proces.
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Terugdringen van chemische gewasbescherming
Hierin geldt dat voor alle gewasbeschermingsmiddelen wordt gestreefd naar 
een maximale reductie. Daar er ambitieuze natuurdoelen zijn geformuleerd 
terwijl tegelijkertijd de agrariërs een goede boterham moeten kunnen blijven 
verdienen, vraagt dit ook hier weer om veel maatwerk. Bij dit maatwerk wordt 
prioriteit gegeven aan die onderdelen die het meest bijdragen aan het halen van 
de natuurdoelen, maar wel vanuit een werkend landbouwsysteem en vanuit een 
begrip voor het verdienmodel van de agrariër.

Wat de reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen betreft, komt 
uit veel recente studies naar voren dat vooral het gebruik van insecticiden 
de groei van de vogelstand in de weg zit. Hierbij wordt met name de groep 
van neonicotinoïden als ecologisch sterk verstorend beschouwd. Om de 
akkervogeldoelstellingen te kunnen halen, is het daarom essentieel om de 
afbouw van insecticiden een stevige prioriteit te geven. Fungiciden worden veel 
minder in verband gebracht met de terugloop van het aantal akkervogels terwijl 
het achterwege laten van fungiciden wel een belangrijk opbrengstreducerend 
effect heeft en daarmee een sterke invloed op het verdienmodel van de agrariër. 
Voor herbiciden geldt dat het alternatief (mechanische onkruidbeheersing) op 
dit moment het halen van de natuurdoelen in de weg kan staan in verband met 
de mechanische nestverstoring (Kragten, 2006). Er zijn recentelijk echter veel 
technische ontwikkelingen op het gebied van mechanische onkruidbeheersing 
(GPS gestuurde trekkers, gewasherkenning, gewasgeleide schoffels) die het 
mogelijk maken dat de nadelen van de nestverstoring door mechanische 
onkruidbeheersing worden geminimaliseerd. Deze technieken zijn op dit moment 
nog niet voor dit doel ontwikkelt en vragen dus nog om een ontwikkelfase. Dit kan 
daarom een belangrijk onderdeel uitmaken van het lerend beheren. Hoewel het 
geheel afbouwen van het gebruik van alle chemicaliën dus als ideaal overeind 
blijft, zal in eerste instantie prioriteit gegeven worden aan de sterke afbouw van 
het gebruik aan insecticiden, terwijl tegelijkertijd ook werk wordt gemaakt van de 
afbouw van herbiciden en fungiciden in een proces van lerend beheren.

Als nadere toelichting op het verdienmodel van de agrariër is het essentieel om te 
weten dat er een grote diversiteit is in het salderend vermogen van verschillende 
gewassen vaak gepaard gaand met een groot verschil in benodigde arbeids- en 
kapitaalsinzet. Met de meeste maaigewassen (graan, peulvruchten, luzerne) zijn 

relatief weinig arbeid en teeltkosten (kapitaal) mee gemoeid, maar de opbrengsten 
zijn laag en zeker bij de in het gebied geldende grondprijzen zijn deze gewassen 
eerder verliesgevend dan winstgevend. Een goede oogst van bijvoorbeeld 
wintergraan levert ongeveer €2.000/ha op, maar de teeltkosten (arbeid, 
machines) en pacht liggen rond de €2.600/ha. Zelfs met de volle GLB gelden 
meegerekend (€300/ha) geeft dit nog een verliesgevend gewas. De voornaamste 
reden dat deze gewassen door de akkerbouwer in het bouwplan worden 
opgenomen is omdat deze cruciaal zijn voor het behouden van een gezonde 
bodem. De maaigewassen nemen daarom in de meeste akkerbouwgebieden 
toch nog 50% van het areaal in beslag. Omdat met deze gewassen relatief weinig 
teeltkosten gemoeid zijn en de financiële risico’s bij een opbrengstreductie te 
overzien zijn, valt met deze gewassen makkelijker te experimenteren dan met 
meer renderende gewassen. 

Aan de andere kant van het spectrum vinden we de groententeeltgewassen als 
spruiten, brocolli en sla en de fruitteelt. Bij deze gewassen zijn hoge arbeids- en 
kapitaalsinvesteringen nodig om deze mogelijk te maken, maar de opbrengsten 
zijn navenant waardoor deze gewassen in de meeste jaren winstgevend zijn. Een 
goede oogst spruiten levert bijvoorbeeld €10-11.000/ha op, maar daar staan dan 
ook grote investeringen in arbeid (130 uur/ha) en kapitaal tegenover (€8.000/ha). 
Een kleine reductie in de oogst heeft dan grote financiële consequenties en kan al 
snel het verschil tussen winst of verlies betekenen. Omdat deze gewassen de winst 
van een bedrijf bepalen, moet hiermee veel voorzichtiger omgegaan worden als 
het om experimenteren gaat.

Wij stellen daarom ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
de volgende aanpak voor:

1. Insecticiden:

• 40% van het areaal (natuurmaatregelen): geen enkel gebruik van insecticiden 
(noch preventief, noch curatief)

• 35-40% van het areaal  (Maaigewassen): eveneens geen enkel gebruik van 
insecticiden, voor kwetsbare gewassen (bv peulvruchten en koolzaad) wordt 
naar aanvullende maatregelen zoals vruchtwisseling en braak gezocht om de 
risico’s van opbrengstreductie te verkleinen. Overgebleven opbrengstreductie 

wordt via een hectarevergoeding geregeld. (wvvo41 ± €2000/ha)

• 15% van het areaal (Hakvruchten akkerbouw): geen preventief gebruik meer 
van insecticiden vanaf het moment van oprichting van de coöperatie, alleen 
curatief en precies  gebruik (d.w.z. waar echt nodig): hier wordt gewerkt met 
bestaande gewasmonitorsystemen (Groene Vlieg voor uien en wortels en 
Delphy voor aardappelen) die in de gaten houden wat de ontwikkeling van de 
schade-insecten zijn en alleen bij overschrijding van de schadedrempel, door 
een onafhankelijke, objectieve toets bepaald, wordt tot curatieve bespuiting 
overgegaan. Op basis van de experimentele ervaringen in de eerste 5 jaar wordt 
een hectarevergoeding afgesproken om het gemiddelde teeltrisico af te dekken 
(wvvo ± €4-8.000/ha). In het kader van deze experimenten kan het zijn dat 
enkele percelen met hakvruchten ter referentie wel gangbaar bespoten worden.

• maximaal 5% (Hakvruchten groententeelt zoals sla, spruiten etc: dit zijn de 
meest kwetsbare gewassen waar de grootste financiële risico’s in gelopen 
worden (wvvo ± €10-15.000/ha). Ook in de biologische teelt wordt hier van 
(biologisch afbreekbare) insecticiden gebruik gemaakt. Ambitie: afbouw 
van chemie via gebruik minder vatbare rassen, verhogen plaagbestrijders 
(bloeiende stroken langs en door gewas) en in middelenkeuze voor die middelen 
kiezen die de minst breedwerkende effecten hebben (gebruik lijsten Milieu 
Belasting Punten). Kennisuitwisseling met innoverende gangbare en biologische 
telers om tot maximale reductie te komen. Uitgangspunt bij wisselteelt is dat er 
geen verspreiding van persistente stoffen plaatsvindt in het gebied, net zo min 
als het ontstaan van een ecologische val. Voorafgaand aan het bouwplan voor 
wisselteelt is een onafhankelijke, objectieve toets nodig ten aanzien van het 
voorkomen van de persistentie en ecologische val. Dit vergt optimale inzet van 
zowel goed ondernemerschap als partnerschap. Deel van de oplossing kan ook 
in markt liggen omdat tot nu toe hier voor veel gewassen een nultolerantie geldt 
voor insecten zoals rupsen. 

2. Herbiciden

• Natuurmaatregelen (40%): geen gebruik van herbiciden
• Productieareaal (60%): Ook voor herbiciden streven we naar geen enkel 

gebruik. Daarbij zal maximaal ingezet worden op de aanpassing van de 
mechanische onkruidbeheersingstechnieken die de nestverstoring zo veel 
mogelijk verkleint. Dit zal in een proces van lerend beheren moeten worden 

uitgezocht.

 - Verlaging van de onkruiddruk door middel van vruchtwisseling, (groene) braak 
en stoppelbewerkingen.

 - Bij het gebruik van herbiciden voor die middelen kiezen die de minste 
ecologische verstoring veroorzaken (gebruik lijsten Milieu Belasting Punten).

 - Inzetten van experimenten met nestbesparende mechanische 
onkruidbeheersing. 

3. Fungiciden

• Natuurmaatregelen (40%): geen gebruik van fungiciden
• Productieareaal (60%): Voor fungiciden is op voorhand nog niet duidelijk in 

welke mate de aanvullende maatregelen afdoende zijn zodat gebruik helemaal 
niet meer nodig is. Hiervoor zal binnen het Lerend beheren gezocht moeten 
worden naar de goede balans. Ook hier wordt gezorgd voor een onafhankelijke, 
objectieve toets.

 - Gebruik van ziekteresistente rassen.
 - Bij het gebruik van fungiciden voor die middelen kiezen die de minste 

ecologische verstoring veroorzaken (gebruik lijsten Milieu Belasting Punten).
 - Experimenten met het verlagen van de infectiedruk door het toepassen van 

mengteelten en of strokenteelt. 

41  wvvo betekent ‘waarde veldgewas voor oogst’. Alle kosten zijn dan al 
gemaakt (vaak in dezelfde orde van grootte), maar de opbrengst (de oogst) 
moet nog komen. Dit is dus het financiële risico dat een boer loopt wanneer er 
iets misgaat met de teelt. 10% opbrengstreductie kan dan al snel het verschil 
tussen een winstgevend en een verliesgevend gewas betekenen omdat de 
kosten al gemaakt zijn.
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Op deze manier wordt op het overgrote deel van het areaal (75-80%) direct 
gestopt met het gebruik van insecticiden. Op een aanvullende 15% van het areaal 
wordt hier in 5 jaar naar toe gewerkt. Voor de overige  maximaal 5% van het 
areaal, waar de meest kapitaalsintensieve gewassen worden geteeld, wordt naast 
de inspanningen op het gebied van reductie van middelengebruik, ook gekeken 
of deze beperkte oppervlakte niet een zuigende of leegtrekkende functie heeft 
op de insectenstand in het omliggende gebied of dat persistentie van middelen 
leidt tot de sterke beïnvloeding van de insectenstand in de volggewassen. Mocht 
dit namelijk wel het geval zijn dan vormt dit zeer beperkte oppervlak een soort 
van ecologische val voor insecten in een veel groter gebied, waardoor het de 
realisatie van natuurdoelen in dit grotere gebied alsnog in de weg kan staan. Het 
onderzoeken van deze mogelijk zuigende werking voor insecten zal dus onderdeel 
uitmaken van het begeleidende onderzoek ten dienste van het lerend beheren. 
Zodra uit monitoring blijkt dat de natuurdoelen niet gehaald worden (mede) door 
het gebruik van chemie op deze 5 % van het areaal, dan zal de coöperatie ook voor 
dit areaal het chemiegebruik verder moeten reduceren of afbouwen. Het kunnen 
bereiken van de in dit streefbeeld afgesproken natuurdoelen is daarbij leidend. 

3. Experimenteren 
Aanvullend zullen op veel vlakken experimenten worden gestart om te kijken of 
de bijdrage van de 60% landbouwgrond aan het realiseren van de natuurdoelen 
nog verder kan worden verbeterd. Deze experimenten zullen samen met de 
ondernemers worden aangegaan waarbij de risico’s en mogelijk opbrengstverlies 
als bij een onderzoeksprogramma worden gedekt vanuit de coöperatie en de 
praktische uitvoer en monitoring van de effecten door inhoudelijke experts 
begeleid.
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Bijlage 7  Aeriusberekening gebruiksfase 





Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Ryzr77jXtP6b (05 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

- Ryzr77jXtP6b

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

05 november 2020, 10:29 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1.303,90 kg/j

NH3 125,53 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Buytenland Rhoon toename verkeer gebruiksfase

Ryzr77jXtP6b (05 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wegverkeer | Buitenwegen

4,12 kg/j 42,75 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Buitenwegen

9,50 kg/j 98,70 kg/j

Bron 3
Wegverkeer | Buitenwegen

36,41 kg/j 378,18 kg/j

Bron 4
Wegverkeer | Buitenwegen

8,35 kg/j 86,76 kg/j

Bron 5
Wegverkeer | Buitenwegen

53,88 kg/j 559,64 kg/j

Bron 6
Wegverkeer | Buitenwegen

13,27 kg/j 137,86 kg/j

Ryzr77jXtP6b (05 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 89635, 429843
NOx 42,75 kg/j
NH3 4,12 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 792,0 / etmaal NOx
NH3

42,75 kg/j
4,12 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 90335, 429459
NOx 98,70 kg/j
NH3 9,50 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 792,0 / etmaal NOx
NH3

98,70 kg/j
9,50 kg/j

Naam Bron 3
Locatie (X,Y) 92013, 429117
NOx 378,18 kg/j
NH3 36,41 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.736,0 / etmaal NOx
NH3

378,18 kg/j
36,41 kg/j

Ryzr77jXtP6b (05 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Bron 4
Locatie (X,Y) 93445, 428442
NOx 86,76 kg/j
NH3 8,35 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 484,0 / etmaal NOx
NH3

86,76 kg/j
8,35 kg/j

Naam Bron 5
Locatie (X,Y) 91284, 428516
NOx 559,64 kg/j
NH3 53,88 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 3.169,0 / etmaal NOx
NH3

559,64 kg/j
53,88 kg/j

Naam Bron 6
Locatie (X,Y) 90387, 430095
NOx 137,86 kg/j
NH3 13,27 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 944,0 / etmaal NOx
NH3

137,86 kg/j
13,27 kg/j

Ryzr77jXtP6b (05 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Ryzr77jXtP6b (05 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021 met identificatienummer 
NL.IMRO.0613.BPBuijtenlandvRh21-VO01 van de gemeente Albrandswaard. 

1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik of het bebouwen van deze gronden. 

1.4  aan- en uitbouw 
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het 
hoofdgebouw. 

1.5  achtererf 
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het 
hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan. 

1.6  agrarisch bedrijf 
een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen al dan 
niet in samenhang met het houden van dieren. 

1.7  akkernatuur 
een stuk grond dat ingezet wordt voor natuurinclusieve agrarische productie, zoals beschreven in de 
beleidsregel streefbeeld; Het agrarisch gebruik hoeft niet in de strikte zin de teelt van eenjarige 
gewassen te omvatten, maar wordt hierin ruimer opgevat door ook boomgaarden en productieve 
graslanden te omvatten.   

1.8  archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt 

1.9  archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit 
oude tijden. 

1.10  bebouwing 
een of meer gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 



108  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20191908 
  

1.11  bed & breakfast 
een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren van ontbijt, 
als toeristisch-recreatieve activiteit, ondergeschikt aan de betreffende bestemming, met een maximum 
verblijfsduur van 6 weken. Onder een bed & breakfast-voorziening wordt niet verstaan overnachting, 
noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of 
arbeid, zonder kookgelegenheid; 

1.12  bedrijf 
een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen, installeren, inzamelen, verwerken, 
verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. 

1.13  bedrijfswoning 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door een 
persoon en diens huishouden, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, vanwege de bestemming van het 
gebouw of het terrein. 

1.14  beeldkwaliteitsplan 
de beleidsregel 'Beeldkwaliteitsplan' zoals vastgesteld op 26 augustus 2010, actualisatie 11 juli 2018, 
met kenmerk [pm]. 

1.15  beroep of bedrijf aan huis 
een dienstverlenend beroep of bedrijf, dat in een woning primair door de bewoner wordt uitgeoefend, 
waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover dit beroep of bedrijf 
een ruimtelijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.16  bestaand 
bestaand gebruik: 
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken dat aanwezig is op het tijdstip van de vaststelling van 

het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, niet zijnde het gebruik dat reeds in strijd was met 
het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
plan; of 

b. het gebruik krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het gebruik; 
 
bestaande bouwwerken: 
a. bouwwerken zoals legaal aanwezig op het tijdstip van de vaststelling van het bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte; of 
b. bouwwerken die nog kunnen worden gebouwd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor 

het bouwen; 
 
bestaande afmetingen: 
a. afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen zoals aanwezig op het tijdstip van vaststelling 

van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, of; 
b. afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen die tot stand zullen komen met inachtneming 

van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 

1.17  Bevi-inrichting 
een bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.18  bevoegd gezag 
het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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1.19  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk. 

1.20  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.21  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 
indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.22  bijbehorend bouwwerk 
de uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk 
met een dak. 

1.23  bijgebouw 
een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.24  cultuurhistorische waarde 
de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische 
gaafheid. 

1.25  dakopbouw 
een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij deze 
constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de constructie in één of 
beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst. 

1.26  deskundige 
een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen 
inzake archeologische waarden. 

1.27  detailhandel 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  

1.28  erf 
al dan niet bebouwd perceel of een gedeelte daarvan dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, niet zijnde de gronden met 
de bestemming Tuin 

1.29  extensieve landbouw 
gebruik van gronden ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding van akkernatuur door middel 
van extensieve akkerbouw met een bouwplan en wijze van beheer welke niet gericht is op 
gewasopbrengstmaximalisatie. 



110  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20191908 
  

1.30  extensieve dagrecreatie 
de niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, het landen van 
parachutisten, paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie, alsmede kleinschalige attracties op 
locatie. 

1.31  Gebiedscoöperatie 
de coöperatie Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A., gevestigd te Rhoon. 

1.32  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.33  hoofdgebouw 
een gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet 
op die bestemming het belangrijkst is. 

1.34  hoogstamboomgaard 
een verzameling van fruit- en/of notenbomen met een minimale stamhoogte van 2 meter en een breed 
ontwikkelde kroon, waarvan de onderbegroeiing bestaat uit een grazige vegetatie. 

1.35  horeca-activiteiten 
een bedrijf dat in zijn algemeenheid gericht is op het verstrekken van nachtverblijf, op het verstrekken 
en/of ter plaatse nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het exploiteren van zaalaccommodatie. De 
volgende specifieke vormen worden onder horeca begrepen. Bij de begrippen is een klassenindeling 
aangegeven welke in hoofdzaak wordt gebezigd; 
 
1. hotel: 
een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en waarbij het verstrekken 
van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is; 
 
2. restaurant: 
een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse en waar 
het verstrekken van dranken (daaraan) ondergeschikt is; 
 
3. dagzaak: 
een horecabedrijf, dat qua openingstijden vergelijkbaar is met detailhandelvestigingen, althans geen 
latere sluitingstijd dan 21.00 uur heeft, zoals een dagcafé, lunchroom, koffieshop en ijssalon; 
 
4. cafetaria: 
een bedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van kleine eetwaren, niet zijnde maaltijden 
waarvan het sluitingsuur later dan 21.00 uur ligt; 
 
5. cafés, bars, avond- en nachtgelegenheid: 
een horecabedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en 
het gelegenheid bieden voor dansen en waarvan het sluitingsuur later dan 21.00 uur ligt. 

1.36  intensieve veehouderij 
het houden van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en geheel of nagenoeg geheel zonder 
weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel; 
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1.37  kantoor 
een voorziening gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, 
juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in 
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. 

1.38  kap 
een constructie van één of meer dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°. 

1.39  kleinschalige attractie 
een recreatieve activiteit met een beperkte verkeersaantrekkende werking bedoeld als verrijking van 
agrarische, cultuurhistorische of natuureducatie danwel bedoeld als vermaak in een agrarische, 
cultuurhistorische of natuurlijke omgeving. 

1.40  landschapselementen 
de bouwstenen die samen de structuur van het landschap bepalen. 

1.41  landschapswaarden 
de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de 
aardoppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge 
samenhang tussen levende en niet-levende natuur. 

1.42  natuurvriendelijke erfinrichting 
erfinrichting die naast functioneel aan de inrichting gestelde doelen ook als doel het bevorderen van 
natuurwaarden en biodiversiteit heeft, zoals planten, bomen, struiken; alsmede hulpmiddelen zoals een 
groen dak, geschikte nestlocaties voor doelsoorten uit de beleidsregel streefbeeld. 

1.43  natuurvriendelijke watergang 
oevers waarbij naast de waterkerende functie vooral rekening gehouden wordt met natuur en 
landschap. 

1.44  natuurinclusieve landbouw 
het streven naar een positieve, wederkerige relatie tussen de landbouwbedrijfsvoering en natuurlijk 
kapitaal, waarbij voedselproductie wordt ondersteund door natuurlijke processen en de landbouw zorg 
draagt voor het bestendigen van natuurlijke processen zoals bedoeld in de beleidsregel streefbeeld. 

1.45  nieuwe activiteit 
activiteit die niet valt onder bestaand gebruik; activiteit die ten tijde van vaststelling van dit 
bestemmingsplan nog niet aanwezig was of werd uitgevoerd. 

1.46  nutsvoorzieningen 
de voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.47  overkapping  
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.48  peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 
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1.49  seksinrichting 
de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater, sekswinkel, een parenclub, een stripclub, een escortservice, 
escortbedrijf of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan 
niet in combinatie met elkaar. 

1.50  stikstofdepositie 
neerslag van stikstofverbindingen uit de lucht op een oppervlakte, uitgedrukt in mol per hectare per 
jaar; 

1.51  straatmeubilair 
voorwerpen die in de openbare ruimte staan zoals verkeerszuilen, afvalcontainers voor bewoners, 
afvalbakken voor onderweg, banken, urinoirs, verlichting, parkeermeters, parkeerautomaten, 
minibibliotheken groenvoorzieningen, wegaanduidingen, richtingaanwijzers, verkeersborden en 
wegmarkeringen. 

1.52  streefbeeld 
het  'Streefbeeld' zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2020. 

1.53  uitwerking streefbeeld 
de beleidsregels 'Uitwerking Streefbeeld' zoals vastgesteld door de gemeenteraad op [datum]. 

1.54  verkeersaantrekkende werking 
het aantrekken van (nieuwe) bezoekers ter plaatse van de activiteit. 

1.55  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste 
gevel kan worden aangemerkt. 

1.56  wonen 
het huisvesten van één huishouden in een woonhuis of in een woning van een woongebouw, waarbij 
het woonhuis c.q. de woning uitsluitend mag worden gebruikt voor permanente bewoning; 

1.57  woning 
een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de huisvesting van één huishouden; 

1.58  zomerseizoen 
de periode van 15 maart tot en met 31 oktober; 

1.59  zorgboerderij 
een agrarisch bedrijf waar tevens zorg wordt verleend aan personen of een zorginstelling welke de zorg 
aan personen in hoofdzaak verleent met behulp van extensieve agrarische bedrijvigheid, in alle gevallen 
is er geen sprake van een streven naar gewasopbrengstmaximalisatie. 

1.60  zorgwoning 
een (gedeelte van een) gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting of verblijf van personen die (tijdelijk) 
niet zelfstandig kunnen wonen en die geestelijke of lichamelijke begeleiding en verzorging behoeven en 
de personen die deze vormen van zorg verlenen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen. 

2.3  breedte, lengte en diepte van een gebouw 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.4  dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.5  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot of druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel. 

2.6  inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en de buitenzijde van 
daken en dakkapellen. 

2.7  maximale bebouwingspercentage 
de oppervlakte van bouwwerken, al dan niet zijnde gebouwen, bij elkaar opgeteld binnen hetzelfde 
bouwvlak, met uitzondering van eventuele verhardingen en erf- of perceelafscheidingen. 

2.8  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 
het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 

2.9  vloeroppervlakte 
de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2  Doelstellingen 

 
Artikel 3  Doelstelling bestemmingsplan  

3.1  Algemene doelstelling 
1. Dit bestemmingsplan met het oog op duurzame ontwikkeling gericht op het in onderlinge 

samenhang: 
a. bereiken en in stand houden van een veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving en 

een goede omgevingskwaliteit; en 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 

de in dit bestemmingsplan beoogde functies. 
2. Doelstelling van dit bestemmingsplan is voor zover het betrekking heeft op de gronden binnen het 

streefbeeld: 
a. ervaring kunnen opdoen met het verweven van natuur, landbouw en recreatie; 
b. herstel en versterking van de biodiversiteit in de polders;  
c. een extensieve wijze van akkerbouw gericht op het bereiken van Hoogwaardige akkernatuur 

met extensieve bouwplannen en aangepaste wijze van beheer welke niet is gericht op (gewas) 
opbrengstmaximalisatie.  

d. een substantiële toename van het aantal recreatieve bezoekers door middel van een recreatief 
aanbod dat passend is bij de natuur- en landbouwdoelen uit het streefbeeld; en 

e. behoud en versterking van het (cultuurhistorische) landschap. 
3. Doelstelling van dit bestemmingsplan is voor zover het betrekking heeft op de gronden buiten het 

streefbeeld: 
a. een doelmatig beheer van de bestaande situatie. 
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Artikel 4  Specifieke doelstelling 

4.1  Natuurdoelstelling 
In aanvulling op het beschreven doel in 3.1 tweede lid onder b heeft dit bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte specifiek als doel: 
a. het terugbrengen van akkerflora; 
b. het aantrekken van akkervogels in het broedseizoen en winterseizoen; en 
c. het behoud van agrarisch beheer; 
zoals beschreven in de uitwerking streefbeeld. 

4.2  Landbouwdoelstelling 
In aanvulling op het beschreven doel in 3.1 tweede lid onder c heeft dit bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte specifiek als doel: 
a. het realiseren van hoogwaardige akkernatuur 1.7; 
b. een duurzame agrarische bedrijfsvoering ontwikkelen door bijvoorbeeld (een deel van) de 

productie herkenbaar en traceerbaar zijn weg te laten vinden richting de consument. 

4.3  Recreatieve doelstelling  
In aanvulling op het beschreven doel in 3.1 tweede lid onder d heeft dit bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte specifiek als doel het verhogen van: 
a. de bekendheid van het gebied in de verschillende delen van de stadsregio Rotterdam en het eiland 

IJsselmonde; 
b. de bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer; 
c. de hoeveelheid en kwaliteit van de fiets-, wandel- en ruiterpaden in het gebied; 
d. de mate van agrarische-, natuur- en cultuurhistorische beleving; 
e. kwantiteit en kwaliteit van verkooppunten agrarische producten, horecafaciliteiten en 

verblijfsmogelijkheden; en  
f. het aanbod en de kwaliteit van natuur- en cultuureducatie. 

4.4  Landschap en cultuurhistorische doelstelling 
In aanvulling op het beschreven doel in 3.1 tweede lid onder e heeft dit bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte specifiek als doel: 
a. het behoud van bestaande cultuurhistorie; 
b. herstel en versterking van landschap en cultuurhistorie;  
c. vernieuwen en verrijken door voort te bouwen op wat er al was. 
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Hoofdstuk 3  Bestemmingsregels 

Artikel 5  Gemengd 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. natuurinclusieve landbouw; 
b. natuurvriendelijke erfinrichting; 
c. wonen in een bedrijfswoning; 
d. een zorgboerderij; 

 
met daaraan ondergeschikt: 

e. horeca uit categorie 2 of 3 zoals bedoeld in 1.35; 
f. detailhandel ten behoeve van de verkoop van ter plaatse geteelde of vervaardigde producten 

en aanverwante producten; 
g. het houden van vee, niet zijnde een intensieve veehouderij, voor zover dit dienstbaar is aan de 

agrarische bedrijfsvoering zoals bedoeld in de uitwerking streefbeeld; 
h. extensieve dagrecreatie, niet zijnde een landingsplaats voor parachutespringers; 
i. educatieve voorzieningen; 
j. ateliers en expositieruimten; en 
k. verhuur vergader- of workshopruimte; 

 
met de daarbij behorende: 

l. beheers- en nutsvoorzieningen; 
m. toegangswegen, parkeerplaatsen en paden; en 
n. waterhuishoudkundige voorzieningen. 
 

2. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen ten behoeve van de functies 
bedoeld in het eerste lid worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde 
functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 5.2. 

5.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Nieuwe bebouwing wordt uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd, waarbij de bouwhoogte 

maximaal 11 meter en de goothoogte maximaal 4 meter bedraagt. 
3. Per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, tenzij anders aangeduid.  
4. De maximale inhoud van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 750 m³. 
5. Nieuwe bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen met een bouwhoogte van 

maximaal 4 m worden gerealiseerd, met uitzondering van een hooiberg, schuurberg of kapberg, 
mits niet hoger dan 8 meter. 

6. Nieuwe bouwwerken voldoen aan de vereisten die volgen uit het  beeldkwaliteitsplan.  
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Artikel 6  Hoogwaardige akkernatuur 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Hoogwaardige akkernatuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. natuurinclusieve landbouw; 
b. landschapswaarden; 
c. bomendijken; 
d. wonen uitsluitend in een bedrijfswoning; 
e. hoogstamboomgaarden met een oppervlakte van maximaal 2 hectare per boomgaard; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'verlaagd natuurlijk grasland' uitsluitend graslanden; 
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke van van natuur - bomendijken' uitsluitend bestaande 

cultuurhistorische dijklichamen met aan weerszijden van de naastgelegen weg bomenrijen; 
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - skydive' tevens extensieve 

dagrecreatie in de vorm van een landingsplaats voor parachutespringers;  
i. bescherming van cultuurhistorische en/of monumentale waarden, ter plaatse van de 

aanduiding 'cultuurhistorische waarden'; 
j. natuurgrond met natuurtype kruiden- en faunarijk grasland, ter plaatse van de 'specifieke 

bouwaanduiding - 1'; 
 
met daaraan ondergeschikt: 

k. horeca uit categorie 2 of 3 zoals bedoeld in 1.35; 
l. detailhandel ten behoeve van de verkoop van ter plaatse geteelde of vervaardigde producten 

en aanverwante producten;  
m. het houden van vee, niet zijnde een intensieve veehouderij, voor zover dit dienstbaar is aan de 

agrarische bedrijfsvoering zoals bedoeld in de uitwerking streefbeeld; en 
n. extensieve dagrecreatie, met dien verstande dat een landingsplaats voor parachutespringers 

alleen is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - skydive'; 
 
met de daarbij behorende: 

o. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
p. toegangswegen, parkeerplaatsen en voet-, fiets- en ruiterpaden; en 
q. beheers- en nutsvoorzieningen. 
 

2. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen ten behoeve van de functies 
bedoeld in het eerste lid worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde 
functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 6.2. 

6.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Nieuwe bebouwing wordt uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd, waarvan de bouwhoogte 

maximaal 11 meter en de goothoogte maximaal 4 meter bedraagt. 
3. Per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan, tenzij anders aangeduid. 
4. De maximale inhoud van de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 750 m³. 
5. In afwijking van het bepaalde onder 2 bedraagt de bouwhoogte van nieuwe bijgebouwen ten 

maximaal 4 m, met uitzondering van een hooiberg, schuurberg of kapberg waarvan de maximale 
hoogte 8 meter bedraagt; 

6. In afwijking van het bepaalde onder 2 bedraagt de bouwhoogte van  bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, maximaal 4m; 

7. Nieuwe bouwwerken voldoen aan de vereisten die volgen uit het beeldkwaliteitsplan. 
8. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' mogen geen gebouwen en/of 

bouwwerken alsmede verhardingen en (erf)afscheidingen worden gerealiseerd, met uitzondering 
van een meidoornhaag op de erfgrens. 
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6.3  Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van artikel 6.2 lid 2 voor het bouwen op 
gronden zonder bouwvlak ten behoeve van de op grond van de in artikel 6.1 toegestane agrarische 
activiteite dan wel ten behoeve van een activiteit die is toegestaan na een omgevingsvergunning voor 
een bestemmingsplanactiviteit zoals bedoeld in artikel 32.1, met dien verstande dat: 
1. De nieuwe bebouwing noodzakelijk is voor de realisatie of beheer van het gebied conform de 

uitwerking streefbeeld. 
2. De nieuwe bebouwing en de landschappelijke inpassing voldoen aan de vereisten van het 

beeldkwaliteitsplan. 
3. De nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd binnen een oppervlakte van ten hoogste 2 ha. 
4. Wordt voldaan aan de saldobenadering als bedoeld in PM. 
5. Ten behoeve van de beoordeling van het bepaalde onder 1 tot en met 4 kan door het bevoegd 

gezag advies worden gevraagd aan de Gebiedscoöperatie. 

6.4  Uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde 
1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Hoogwaardige akkernatuur' zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de 
volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 
b. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 
c. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van reeds aanwezige 

dijken of taluds; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden en aanlegplaatsen; 
f. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
g. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting alsmede het 

verwijderen van oevervegetaties. 
2. Het verbod zoals bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op het uitvoeren van werken of 

werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud en beheer betreffen;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop dit plan wordt vastgesteld. 

3. De vergunning zoals bedoeld in het eerste lid wordt slechts verleend indien: 
a. daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden 

aangetast; en 
b. de doelstellingen zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4.1 niet onevenredig worden aangetast. 
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Artikel 7  Hoogwaardige akkernatuur - Waterkering 

7.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Hoogwaardige akkernatuur - Waterkering' aangewezen gronden zijn – behalve voor de 

andere aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de waterkering. 

7.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Ten behoeve van de bestemming 'Hoogwaardige akkernatuur-Waterkering- zijn nieuwe 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4 m. 
3. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de bouwregels van de ter plaatse geldende bestemming –  uitsluitend worden gebouwd, 
indien: 
a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt 
uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; en 

b. indien het waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 
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Artikel 8  Horeca 

8.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. horecabedrijven uit categorie 2 tot en met 4, zoals genoemd in artikel 1.35; 
b. natuurvriendelijke erfinrichting; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen': uitsluitend bijgebouwen; 

 
met daaraan ondergeschikt: 

d. detailhandel; ten behoeve van de verkoop van in het Buijtenland van Rhoon geteelde of 
vervaardigde producten en aanverwante producten; 

e. extensieve dagrecreatie; 
f. een bed & breakfast met dien verstande dat: 

 de omvang van de bed & breakfast niet meer bedraagt dan 50% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de bebouwing; 

 nabijgelegen percelen niet in onevenredige mate hinder mogen ondervinden; 
 het aantal slaapverblijven maximaal 7 bedraagt; 
 bij de slaapverblijven geen zelfstandige kookgelegenheden zijn toegestaan; 
 een nachtregister moet worden bijgehouden; 
 het maximale oppervlakte per slaapverblijf niet meer dan 50 m2 bedraagt; en 
 het nachtverblijf niet plaatsvindt in vrijstaande bijgebouwen; 

 
met de daarbij behorende: 

g. terrassen; 
h. parkeerplaatsen en -voorzieningen, toegangswegen en paden; 
i. erven, groenvoorzieningen en water. 
 

2. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen ten behoeve van de functies 
bedoeld in het eerste lid worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde 
functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 8.2. 

8.2  Bouwregels 
1. Nieuwe bebouwing wordt uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd. 
2. Nieuwe bedrijfsbebouwing is uitsluitend toegestaan indien: 

a. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 11 m; en 
b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 4 m. 

3. Bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gerealiseerd 
mits de bouwhoogte en goothoogte niet meer bedragen dan respectievelijk 6 en 3 meter.  

4. In afwijking van het eerste lid mogen bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde ook worden gerealiseerd binnen de bouwaanduiding 'bijgebouwen', mits de bijbehorende 
bouwwerken niet als een (beperkt) kwetsbare objecten worden gebruikt.  

5. In afwijking van het eerste lid mogen erf- en perceelafscheidingen buiten het bouwvlak worden 
gerealiseerd. 

6. Nieuwe bouwwerken voldoen aan de vereisten die volgen uit het beeldkwaliteitsplan. 

8.3  Specifieke gebruiksregels 
1. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen de gebouwen uitsluitend worden gebruikt ten 

behoeve van de productie en opslag van goederen. 
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Artikel 9  Molen 

9.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Molen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een historische molen; 
 
met daaraan ondergeschikt: 

b. horeca uit categorie 2 of 3 zoals bedoeld in 1.35; 
c. detailhandel ten behoeve van de verkoop van in de buurt of ter plaatse vervaardigde producten 

en aanverwante producten; en 
d. extensieve dagrecreatie; 

 
met de daarbij behorende; 

e. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. toegangswegen, parkeerplaatsen en paden; en 
g. beheers- en nutsvoorzieningen. 
 

2. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen ten behoeve van de functies 
bedoeld in het eerste lid worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde 
functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 9.2. 

9.2  Bouwregels 
Een nieuwe molen mag worden gebouwd onder de volgende voorwaarden:  
a. de eventuele stelling niet hoger is dan 5 meter; 
b. de bouwhoogte bedraagt maximaal 15 meter, inclusief een eventuele stelling, exclusief de 

wieken; 
c. met een (cultuur)historische uitstraling;  
d. met bijbehorende bouwwerken, mits niet hoger dan 4 m; en 
e. de totale oppervlakte aan nieuwe bebouwing niet meer bedraagt dan [x] m²; en 
f. er wordt voldaan aan de vereisten uit het beeldkwaliteitsplan. 

 



  123  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20191908 
  

Artikel 10  Recreatie 

10.1  Bestemmingsomschrijving 
 
1. De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  
a. extensieve dagrecreatie;  
b. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;  
c. voorzieningen voor de scheepvaart op de Oude Maas, waaronder radarmasten;  
 
met de daarbij behorende:  
d. groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
e. toegangswegen en paden;  
f. parkeervoorzieningen;  
g. nutsvoorzieningen 
 
2. Gronden en bouwwerken mogen ten behoeve van de functies bedoeld in het eerste lid worden 

gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde functies is uitsluitend toegestaan 
indien wordt voldaan aan 8.2. 

10.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan met die verstande dat de 

bouwhoogte mag bedragen: 
a. maximaal 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen;  
b. maximaal 10 meter voor palen en masten; 
c. maximaal 18 m voor radarmasten;  
d. maximaal 5 meter voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

met dien verstande dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet mogen worden gebouwd binnen 
een afstand van 20 meter tot de bestemming Water, radarmasten hiervan uitgezonderd 

10.3  Afwijken van de bouwregels 
1. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in 10.1 en 10.2 en toestaan dat 

een gebouw wordt opgericht voor onderhoud en beheer, een informatievoorziening, een kijkhut of 
schuilgelegenheid of een nutsvoorziening: 
a. tot een oppervlakte van 50 m² per object;  
b. tot een goot- en bouwhoogte van 4 meter respectievelijk 10 meter; 
mits de waterstaatsbelangen vanwege de Oude Maas niet onevenredig worden geschaad. 
 

2. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in 10.2 lid 2 onder d voor een 
bouwhoogte tot 10 meter. 
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Artikel 11  Sport - Golfbaan 

11.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Sport - Golfbaan' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een golfbaan met ten hoogste 18 holes; 
 
met daaraan ondergeschikt: 

b. horeca uit categorie 2 of 3 zoals bedoeld in 1.35; 
c. detailhandel ten behoeve van de verkoop van producten die nodig zijn voor of gebruikt worden 

bij de beoefening van de golfsport; 
d. extensieve dagrecreatie; 

 
met de daarbij behorende: 

e. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. toegangswegen, parkeerplaatsen en paden; en 
g. beheers- en nutsvoorzieningen. 

2. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen ten behoeve van de functies 
bedoeld in het eerste lid worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde 
functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 11.2. 

11.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Nieuwe bebouwing wordt uitsluitend binnen het bouwvlak gerealiseerd. 
3. Nieuwe bedrijfsbebouwing mag worden gerealiseerd, mits: 

a. het bestaande oppervlakte aan bebouwing niet toeneemt; 
b. de bouwhoogte van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 10 meter; 
c. de goothoogte van het hoofdgebouw niet meer bedraagt dan 4,5 meter; 

4. Nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen met een bouwhoogte van maximaal 3 meter 
worden gerealiseerd, met uitzondering van verlichting waarvan de maximale bouwhoogte 5 meter 
bedraagt. 

5. In afwijking van het tweede lid mogen erf- en perceelafscheidingen en verlichting buiten het 
bouwvlak worden gerealiseerd. 
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Artikel 12  Tuin 

12.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen met daarbij behorend paden en 

waterhuishoudkundige voorzieningen; 
2. De gronden met de bestemming Tuin maken voor dit bestemmingsplan geen onderdeel uit van het 

'erf' van de aangrenzende (woon)bestemming. 

12.2  Bouwregels 
Binnen de bestemming tuin geldt een bouwverbod. Uitsluitend perceelafscheidingen van maximaal 1,5 
meter hoog zijn toegestaan. 
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Artikel 13  Verkeer 

13.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen; 
b. pleinen 
c. voet-, fiets- en ruiterpaden; 
d. straatmeubilair 
e. bruggen en viaducten; 
f. dijken, bermen, in- en uitritten; 
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - bomendijken' uitsluitend bestaande 

cultuurhistorische dijklichamen met aan weerszijden van de naastgelegen weg bomenrijen; 
h. bescherming van cultuurhistorische en/of monumentale waarden, ter plaatse van de 

aanduiding 'cultuurhistorische waarden'; 
 
met de daarbij behorende: 

i. groen- en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
j. beheers- en nutsvoorzieningen; 
k. parkeervoorzieningen; en 
l. kunstwerken. 
 

2. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen ten behoeve van de functies 
bedoeld in het eerste lid worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde 
functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 13.2. 

13.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4 

m, met uitzondering van lantaarnpalen waarvan de maximale bouwhoogte 8 meter bedraagt. 
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Artikel 14  Water 

14.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water ten behoeve van de waterhuishouding; 
b. verkeer te water; 
c. ondergeschikt groen;  
d. bruggen ten behoeve van langzaam verkeer en 
e. aan het water gebonden natuur en landschapswaarden. 

2. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen ten behoeve van de functies 
bedoeld in het eerste lid worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde 
functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 14.2. 

14.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4 

m.  
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Artikel 15  Water - Waterweg 
  

15.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De als 'Water - Waterweg' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. hoofdwaterwegen; 
b. scheepvaartverkeer met bijbehorende voorzieningen, waaronder radarmasten; 
c. zone voor de leidingstrook (als bedoeld in artikel 20), ter plaatse van de aanduiding 

'leidingstrook'; 
 
met de daarbij behorende: 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
e. oevers en groenvoorzieningen; 
f. nuts- en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

15.2  Bouwregels 
1. Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten 

behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels: 
a. gebouwen zijn niet toegestaan; 
b. de bouwhoogte mag maximaal 3 m, met uitzondering van voorzieningen ten behoeve van de 

scheepvaart, waaronder radarmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 18 m mag bedragen. 

15.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
15.3.1  Verbod 
1. Het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 

wethouders de hierna onder 15.3.2 genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden uit te voeren. 

 
15.3.2  Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden 
1. het verlagen, verhogen, veranderen of bewerken van de waterbodem; 
2. het uitvoeren van werken waardoor, direct of indirect, het ter plaatse, door het bevoegd gezag 

vastgestelde waterpeil, meer dan 2,5 cm wordt verhoogd of verlaagd; 
3. het ophogen of afgraven van oevers en kaden; 
4. het aanbrengen van transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur; 
5. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen of verhardingen; 
6. het indrijven van palen of andere voorwerpen in oevers of waterbodems. 

 
15.3.3  Uitgezonderde werkzaamheden 
1. Het in 15.3.1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het normale 

onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van 
kracht worden van het bestemmingsplan. 

 
15.3.4  Vergunning 
1. De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien door de uitvoering van de in 15.3.1 bedoelde 

werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen het 
normaal functioneren van de waterweg wordt of kan worden aangetast. 

 
15.3.5  Voorwaarden vergunning 
1. Voordat burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verlenen vragen zij advies aan de 

waterbeheerder. 
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Artikel 16  Wonen 

16.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen in een woning; 
b. tuin; 
c. bescherming van cultuurhistorische en/of monumentale waarden, ter plaatse van de 

aanduiding 'cultuurhistorische waarden'; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'b ijgebouwen': uitsluitend bijgebouwen; 

 
met daaraan ondergeschikt: 

e. parkeren; 
f. beroep of bedrijf aan huis, met inachtneming van de volgende regels: 

 het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving; 
 alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan, waarvoor geldt dat de activiteiten niet 

vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer of diens 
rechtsopvolger; 

 maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning (met in begrip van de gerealiseerde 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen), tot ten hoogste (en in totaal) 50 m² mag worden 
gebruikt voor het aan huis verbonden beroep of bedrijf; 

 het beroep of bedrijf dient primair door de hoofdbewoner of de bewoner die staat 
ingeschreven op het betreffende adres te worden uitgeoefend; 

 en 
g. een bed & breakfast met dien verstande dat 

 de omvang van de bed & breakfast niet meer bedraagt dan 50% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de bebouwing; 

 nabijgelegen percelen niet in onevenredige mate hinder mogen ondervinden; 
 het aantal slaapverblijven maximaal 7 bedraagt; 
 bij de slaapverblijven geen zelfstandige kookgelegenheden zijn toegestaan; 
 een nachtregister moet worden bijgehouden; 
 het maximale oppervlakte per slaapverblijf niet meer dan 30 m2 bedraagt; en 
 het nachtverblijf niet plaatsvindt in vrijstaande bijgebouwen; 

2. Het bestaande aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet toenemen, tenzij het aantal 
woningen is aangeduid waarbij het aantal woningen ten hoogste het aangeduide aantal mag 
bedragen. 

3. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen ten behoeve van de functies 
bedoeld in het eerste lid worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in het eerste lid genoemde 
functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 16.2. 

16.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Voor woningen gelden de volgende bouwregels: 

a. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 11 m; en 
b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 4 m; en 
c. de maximale inhoud van het hoofdgebouw, inclusief de bijgebouwen, bedraagt ten hoogste 

750 m³. 
3. Bijgebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gerealiseerd 

mits de bouw- en goothoogte van het hoofdgebouw, zoals bedoeld in 16.2 onder 2, niet wordt 
overschreden. 

4. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' zijn uitsluitend bijgebouwen toegestaan; 
5. Nieuwe bouwwerken voldoen aan de vereisten die volgen uit het beeldkwaliteitsplan. 
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Artikel 17  Wonen - Zorgwoning 

17.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Wonen - Zorgwoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maximaal 1 zorgwoning; 
 
met daaraan ondergeschikt: 

b. tuinen en erven; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.  

17.2  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan; 
2. Woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
3. Per bouwvlak mag ten hoogste 1 zorgwoning worden gerealiseerd, mits: 

a. de goot- en bouwhoogte van woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 
aanduiding 'maximale goothoogte (m), maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven; 

b. de maximale inhoud van het hoofdgebouw, inclusief de bijgebouwen, bedraagt ten hoogste 
1.550 m³; 

c. de woning van een kap is voorzien; 
4. Bijgebouwen mogen worden gerealiseerd mits: 

a. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4,5 m; en 
b. de goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m; en 
c. het gezamenlijk oppervlak aan bijgebouwen maximaal 75 m² bedraagt; 

5. Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gerealiseerd mits: 
a. de maximale hoogte van erf- en terreinafscheidingen 2 meter bedraagt; 
b. de maximale hoogte voor lichtmasten maximaal 6 meter bedraagt; 
c. de maximale hoogte voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde,  3 meter bedraagt. 

6. Nieuwe bouwwerken voldoen aan de vereisten die volgen uit het beeldkwaliteitsplan. 

17.3  Specifieke gebruiksregels 
17.3.1  Zorgwoning 
In een zorgwoning zijn behalve een gezinswoning tevens minimaal 2 en maximaal 3 appartementen voor 
(tijdelijke) bewoning toegestaan. 
 
17.3.2  Strijdig gebruik 
Tot een gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend: 
a. het gebruik van de onbebouwde gronden voor opslag van goederen; 
b. het gebruik van gronden en bouwwerken als seksinrichting; 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel; 
d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor horeca. 
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Artikel 18  Leiding - Brandstof 

18.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De als 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn, naast de andere, voor die gronden 

aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de aanleg, het gebruik en het onderhoud van een brandstofleiding; 
b. veiligheidszone externe veiligheid. 

18.2  Bouwregels 
Ter plaatse van de in deze bestemming begrepen gronden zijn geen bouwwerken toegestaan, anders 
dan ten behoeve van het bepaalde in 18.1 onder 1a, behoudens bestaande bouwwerken. 

18.3  Afwijking van de bouwregels 
1. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

18.2, voor het toestaan van bouwwerken, in overeenstemming met de bouwregels van de andere, 
voor die gronden aangewezen bestemmingen. 

2. De bouwwerken als bedoeld in 18.3 onder 1 zijn slechts toelaatbaar indien door die bouwwerken 
dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige 
aantasting van de in 18.1 genoemde doeleinden ontstaat. 

3. Alvorens de omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de brandstofleiding. 

18.4  Specifieke gebruiksregels 
1. Binnen de bestemming zijn geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan, behoudens 

bestaande objecten; 
2. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 

bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt; 
3. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 

deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming. 
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18.5  Afwijken van van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 18.4, 
onder 1, voor het toestaan van een beperkt kwetsbaar object, mits de noodzaak van de aanwezigheid 
van een beperkt kwetsbaar object binnen de contour van PR 10-6 gemotiveerd kan worden, alsmede 
een verantwoording wordt gegeven van het groepsrisico. 

18.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. Het is verboden op of in deze bestemming begrepen gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, aanleggen van een drainage, ontginnen en het ophogen van gronden 
met meer dan 50 cm; 

b. het aanbrengen van drainages of ondergrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

c. het uitvoeren van werkzaamheden met als gevolg verlaging van de grondwaterstand. 
2. Het in  18.6 onder 1 bedoelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 

die: 
a. het normale onderhoud en beheer betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt; 
c. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende vergunning. 

3. Alvorens omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de brandstofleiding. 
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Artikel 19  Leiding - Gas 
 

19.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De als 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, naast de andere, voor die gronden aangewezen 

bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de aanleg, het gebruik en het onderhoud van een gasleiding; 
b. veiligheidszone externe veiligheid. 

19.2  Bouwregels 
Ter plaatse van de in deze bestemming begrepen gronden zijn geen bouwwerken toegestaan, anders 
dan ten behoeve van het bepaalde in 19.1 onder 1a, behoudens bestaande bouwwerken. 

19.3  Afwijken van de bouwregels 
1. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

19.2, voor het toestaan van bouwwerken, in overeenstemming met de bouwregels van de andere, 
voor die gronden aangewezen bestemmingen; 

2. De bouwwerken als bedoeld in 19.3 onder 1 zijn slechts toelaatbaar indien door die bouwwerken 
dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige 
aantasting van de in 19.1 genoemde doeleinden ontstaat; 

3. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de gasleiding. 

19.4  Specifieke gebruiksregels 
1. Binnen de bestemming zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan, behoudens 

bestaande objecten; 
2. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 

bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt; 
3. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 

deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming. 

19.5  Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 19.4, 
onder 1, voor het toestaan van een beperkt kwetsbaar object, mits de noodzaak van de aanwezigheid 
van een beperkt kwetsbaar object binnen de contour van PR 10-6 gemotiveerd kan worden, alsmede 
een verantwoording wordt gegeven van het groepsrisico. 
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19.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. Het is verboden op of in deze bestemming begrepen gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, aanleggen van een drainage, ontginnen en het ophogen van gronden; 
b. het aanbrengen van drainages of ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

c. het uitvoeren van werkzaamheden met als gevolg verlaging van de grondwaterstand; 
d. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, waaronder bijvoorbeeld 

rietbeplanting; 
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
f. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 
g. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
h. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande 

waterlopen; 
i. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair. 

2. Het in 19.6 onder 1 bedoelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 
die: 
1. het normale onderhoud en beheer betreffen; 
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt; 
3. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende vergunning; 

3. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de gasleiding. 

  



  135  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte   20191908 
  

Artikel 20  Leiding - Leidingstrook 

20.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor 
a. instandhouding en bescherming van de aanwezige buisleidingenstraat; 
b. voorzieningen ten behoeve van het onderhoud en beheer van de aanwezige 

buisleidingenstraat; 
c. (voorzieningen ten behoeve van) kruisende wegen en paden; 
d. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

 
met de daarbij behorende: 

e. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. toegangswegen en paden; en 
g. beheers- en nutsvoorzieningen. 
 

2. Gronden, gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen mede ten behoeve van de 
functies bedoeld in 20.1 onder 1 worden gebruikt. Bouwen ten behoeve van de in 20.1 onder 1 
genoemde functies is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan 20.3. 

20.2  Specifieke gebruiksregels 
Voor de gronden met de aanwijzing 'Leiding - Leidingstrook' zijn al dan niet in afwijking op de aldaar 
geldende bestemmingen de volgende activiteiten niet toegestaan; 
a. plaatsgebonden recreatieve activiteiten; en 
b. andere activiteiten met een verhoogd risico. 

20.3  Bouwregels 
1. De bestaande bebouwing is toegestaan. 
2. Ten behoeve van de bestemming 'Leiding - Leidingstrook' zijn nieuwe bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4 m. 
3. Ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de ter plaatse geldende bouwregels –  uitsluitend worden gebouwd, indien: 
a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt 
uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; en 

b. het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 
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20.4  Uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde 
1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Leidingstrook' zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de 
volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. het aanbrengen van hoog opgroeiende beplantingen en bomen; 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
d. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

e. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

2. Het verbod zoals bedoeld in 20.4 onder 1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud en beheer betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt; 
c. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende vergunning. 

3. De vergunning zoals bedoeld in 20.4 onder 1 wordt slechts verleend indien: 
a. het groepsrisico externe veiligheid de oriënterende waarde niet overschrijdt; en 
b. het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 

4. Alvorens een omgevingsvergunning zoals bedoeld in 20.4 onder 1 wordt verleend vraagt het 
bevoegde gezag advies aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 
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Artikel 21  Leiding - Olie 

21.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De als 'Leiding - Olie' aangewezen gronden zijn, naast de andere, voor die gronden aangewezen 

bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de aanleg, het gebruik en het onderhoud van een olieleiding; 
b. veiligheidszone externe veiligheid. 

21.2  Bouwregels 
Ter plaatse van de in deze bestemming begrepen gronden zijn geen bouwwerken toegestaan, anders 
dan ten behoeve van het bepaalde in 21.1, onder 1a, behoudens bestaande bouwwerken. 

21.3  Afwijken van de bouwregels 
1. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in  

21.2 voor het toestaan van bouwwerken, in overeenstemming met de bouwregels van de andere, 
voor die gronden aangewezen bestemmingen; 

2. De bouwwerken als bedoeld in 21.3 onder 1 zijn slechts toelaatbaar indien door die bouwwerken 
dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige 
aantasting van de in 21.1, onder 1 genoemde doeleinden ontstaat; 

3. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de olieleiding. 

21.4  Specifieke gebruiksregels 
1. Binnen de bestemming zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan, behoudens 

bestaande objecten; 
2. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 

bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt; 
3. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 

deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming. 

21.5  Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.4, 
onder 1 voor het toestaan van een beperkt kwetsbaar object, mits de noodzaak van de aanwezigheid 
van een beperkt kwetsbaar object binnen de contour van PR 10-6 gemotiveerd kan worden, alsmede 
een verantwoording wordt gegeven van het groepsrisico. 
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21.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. Het is verboden op of in de in deze bestemming begrepen gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, aanleggen van een drainage, ontginnen en het ophogen van gronden 
met meer dan 50 cm; 

b. het aanbrengen van drainages of ondergrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

c. het uitvoeren van werkzaamheden met als gevolg verlaging van de grondwaterstand; 
d. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, waaronder bijvoorbeeld 

rietbeplanting; 
2. Het in sub 1 bedoelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud en beheer betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt; 
c. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende vergunning. 

3. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de olieleiding. 
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Artikel 22  Leiding - Water 

22.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De als 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, naast de andere, voor die gronden aangewezen 

bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de aanleg, het gebruik en het onderhoud van een hoofdwaterleiding. 

22.2  Bouwregels 
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden zijn bouwwerken niet toegestaan, anders dan 
ten behoeve van het bepaalde in 22.1, onder 1, behoudens bestaande bouwwerken. 

22.3  Afwijken van de bouwregels 
1. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

22.2 voor het toestaan van bouwwerken, in overeenstemming met de bouwregels van de andere, 
voor die gronden aangewezen bestemmingen; 

2. De bouwwerken als bedoeld in 22.3 onder 1 zijn slechts toelaatbaar indien door die bouwwerken 
dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige 
aantasting van de in 22.1 onder 1 genoemde doeleinden ontstaat; 

3. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de hoofdwaterleiding. 

22.4  Specifieke gebruiksregels 
1. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 

bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt 
2. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 

deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming. 

22.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. Het is verboden op of in de in deze bestemming bedoelde gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, aanleggen van een drainage, ontginnen en het ophogen van gronden 
met meer dan 50 cm; 

b. het aanbrengen van drainages of ondergrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

c. het uitvoeren van werkzaamheden met als gevolg verlaging van de grondwaterstand. 
2. Het in 22.5 onder 1 bedoelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 

die: 
a. het normale onderhoud en beheer betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt; 
c. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende vergunning. 

3. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de hoofdwaterleiding. 
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Artikel 23  Leiding - Waterstof 
 

23.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De als 'Leiding - Waterstof' aangewezen gronden zijn, naast de andere, voor die gronden 

aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de aanleg, het gebruik en het onderhoud van een waterstofleiding; 
b. veiligheidszone externe veiligheid. 

23.2  Bouwregels 
Ter plaatse van de in deze bestemming begrepen gronden zijn geen bouwwerken toegestaan, anders 
dan ten behoeve van het bepaalde in 23.1, onder 1a, behoudens bestaande bouwwerken. 

23.3  Afwijken van de bouwregels 
1. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

23.2, voor het toestaan van bouwwerken, in overeenstemming met de bouwregels van de andere, 
voor die gronden aangewezen bestemmingen; 

2. De bouwwerken als bedoeld in 23.3 onder 1 zijn slechts toelaatbaar indien door die bouwwerken 
dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige 
aantasting van de in 23.1 genoemde doeleinden ontstaat; 

3. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de waterstofleiding. 

23.4  Specifieke gebruiksregels 
1. Binnen de bestemming zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten toegestaan, behoudens 

bestaande objecten; 
2. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 

bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt; 
3. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 

deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming. 

23.5  Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 23.4, 
onder 1, voor het toestaan van een beperkt kwetsbaar object, mits de noodzaak van de aanwezigheid 
van een beperkt kwetsbaar object binnen de contour van PR 10-6 gemotiveerd kan worden, alsmede 
een verantwoording wordt gegeven van het groepsrisico. 
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23.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. Het is verboden op of in deze bestemming begrepen gronden zonder of in afwijking van een 

omgevingsvergunning de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren: 
a. het uitvoeren van grondwerkzaamheden, waartoe ook wordt gerekend het afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, aanleggen van een drainage, ontginnen en het ophogen van gronden; 
b. het aanbrengen van drainages of ondergrondse transport-, energie- of 

telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

c. het uitvoeren van werkzaamheden met als gevolg verlaging van de grondwaterstand; 
d. het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, waaronder bijvoorbeeld 

rietbeplanting; 
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
f. het aanbrengen van gesloten verhardingen; 
g. het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen; 
h. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande 

waterlopen; 
i. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair. 

2. Het in 23.6 onder 1 bedoelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden 
die: 
1. het normale onderhoud en beheer betreffen; 
2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt; 
3. mogen worden uitgevoerd op grond van een reeds verleende vergunning; 

3. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen vragen burgemeester en wethouders advies aan de 
beheerder van de waterstofleiding. 
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Artikel 24  Waarde - Archeologie 1 

24.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de behoud van de aan de gronden eigen 
zijnde archeologische waarden. 

24.2  Bouwregels 
24.2.1  Rapport archeologische deskundige 
1. In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te 
overleggen van een deskundige, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld; 

2. Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van 
damwanden) die een groter oppervlak hebben en tevens dieper reiken dan de oppervlakte- en 
dieptematen die genoemd zijn in 24.3 lid 1. 

 
24.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 
1. Burgemeester en wethouders kunnen in ht belang van de archeologische monumentenzorg aan een 

omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; of 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige. 
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24.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van 

een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna genoemde werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 
reiken dan 1,0 meter beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 200 m² 
beslaan: 
a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 
e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies e.d.; 
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 

2. Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 
gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 
activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 
evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

3. Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders 
heeft overlegd van een deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld. 

4. Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

deskundige. 
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Artikel 25  Waarde - Archeologie 2 

25.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de behoud van de aan de gronden eigen 
zijnde archeologische waarden. 

25.2  Bouwregels 
25.2.1  Rapport archeologische deskundige 
1. In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport aan burgemeester en wethouders te 
overleggen van een deskundige, waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld; 

2. Deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van bouwwerken (waaronder begrepen het heien van heipalen en het slaan van 
damwanden) die een groter oppervlak hebben en tevens dieper reiken dan de oppervlakte- en 
dieptematen die genoemd zijn in 25.3 lid 1. 

 
25.2.2  Mogelijke voorwaarden te verbinden aan omgevingsvergunning voor het bouwen 
1. Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van de archeologische monumentenzorg aan 

een omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende regels verbinden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; of 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige. 
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25.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. In het belang van de archeologische monumentenzorg is het verboden zonder of in afwijking van 

een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de hierna genoemde werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper 
reiken dan de huidige onderwaterbodem en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 200 m² 
beslaan: 
a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook); 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven; 
e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende 

constructies e.d.; 
f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen. 

2. Het vergunningvereiste geldt niet voor werken (geen bouwwerken zijnde) of voor werkzaamheden 
gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden, niet voor bedoelde 
activiteiten welke in uitvoering waren ten tijde van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan en 
evenmin voor bestaande weg- en leidingcunetten. 

3. Vergunning wordt verleend nadat de aanvrager een rapport aan burgemeester en wethouders 
heeft overlegd van een deskundige waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 
aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate is vastgesteld.  

4. Aan een vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden: 
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische 

monumenten in de bodem kunnen worden behouden; 
b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt te laten begeleiden door een 

deskundige. 
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Artikel 26  Waterstaat - Waterkering 

26.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De als 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, naast de andere, voor die gronden 

aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de in keur en legger van het waterschap opgenomen beschermingszones van waterkeringen. 

26.2  Bouwregels 
1. Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten 

behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels: 
a. uitsluitend toegestaan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van 

waterkeringen; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 m bedragen. 

26.3  Afwijken van de bouwregels 
1. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bouwregels in 26.2 met inachtneming van de 

volgende regels: 
a. de afwijking kan slechts worden verleend voor bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan 

op grond van de regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming 
samenvalt; 

b. alvorens een besluit over ontheffing te nemen vragen burgemeester en wethouders advies bij 
het waterschap, hoogheemraadschap of derde, welke verantwoordelijk is voor het waterkering. 

26.4  Specifieke gebruiksregels 
1. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 

bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt. 
2. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 

deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming. 

26.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. Het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 

wethouders de hierna genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren. 
a. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
d. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, aanlegplaatsen of verhardingen ten 

behoeve van de watersport. 
2. Het in 26.5 lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het 

normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van 
het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

3. Alvorens een besluit over ontheffing te nemen horen burgemeester en wethouders het waterschap 
of derde, welke verantwoordelijk is voor (het beheer van) de waterkering. 
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Artikel 27  Waterstaat - Waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie 

27.1  Bestemmingsomschrijving 
1. De als 'Waterstaat - Waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie' aangewezen gronden 

zijn, naast de andere, voor die gronden aangewezen bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de in keur en legger van het waterschap opgenomen beschermingszones van 

hoofdwatergangen. 

27.2  Bouwregels 
1. Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten 

behoeve van de bestemming, en voorts met inachtneming van de volgende regels: 
a. uitsluitend toegestaan zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de 

waterhuishouding; 
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 3 meter bedragen. 

27.3  Afwijken van de bouwregels 
1. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bouwregels in 27.2 met inachtneming van de 

volgende regels: 
a. de afwijking kan slechts worden verleend voor bouwwerken, voor zover deze zijn toegestaan 

op grond van de regels van de andere bestemmingen, waarmee de dubbelbestemming 
samenvalt; 

b. alvorens een besluit over ontheffing te nemen vragen burgemeester en wethouders advies bij 
het waterschap, hoogheemraadschap of derde, welke verantwoordelijk is voor het 
waterbeheer. 

27.4  Specifieke gebruiksregels 
1. De regels van de dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere 

bestemming, waarmee de dubbelbestemming samenvalt. 
2. De regels van een andere bestemming zijn van overeenkomstige toepassing indien en voor zover 

deze regels in overeenstemming zijn met de regels van de dubbelbestemming. 

27.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 
1. Het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en 

wethouders de hierna genoemde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren: 
a. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van gronden; 
b. het aanleggen of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden en het 

aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
d. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, aanlegplaatsen of verhardingen ten 

behoeve van de watersport. 
2. Het in 27.5 lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die het 

normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen of die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van 
het van kracht worden van het bestemmingsplan. 

3. Alvorens een besluit over de omgevingsvergunning te nemen horen burgemeester en wethouders 
het waterschap of derde, welke verantwoordelijk is voor (het beheer van) de waterkering. 
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Hoofdstuk 4  Algemene regels 

Artikel 28  Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing. 
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Artikel 29  Parkeren 
1. Bij het realiseren van nieuwe activiteiten moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 

Dat houdt in dat wordt voldaan aan de CROW-publicatie 381 (december 2018) of diens 
rechtsopvolger(s) met dien verstande dat in voldoende parkeergelegenheid moet worden voorzien 
op eigen terrein. 

2. Bij het voorzien van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt aan verhardingen de 
voorwaarde gesteld dat deze waterdoorlatend moet zijn 
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Artikel 30  Algemene bouwregels 
1. Afwijken van de ter plaatse geldende bouwregels, zoals hierna onder 2 en 3 bedoeld,  is 

uitsluitend toegestaan indien door de afwijking de doelstellingen zoals bedoeld in hoofdstuk 2 niet 
onevenredig worden geschaad. 

2. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de maximale bouw- en goothoogte. De 
omgevingsvergunning kan onder de volgende voorwaarden worden verleend: 
a. de overschrijding van de maximale bouwhoogte niet meer bedraagt dan 10%;  
b. de hoek van het dak op de nok niet minder bedraagt dan 20°; en 
c. wordt voldaan aan de vereisten die volgen uit het beeldkwaliteitsplan. 

3. Bouwwerken ten behoeve van beheers- of nutsvoorzieningen kunnen, in afwijking van de 
bouwregels zoals bedoeld in het eerste lid, met een omgevingsvergunning buiten het bouwvlak 
worden gebouwd. De omgevingsvergunning kan onder de volgende voorwaarden worden verleend: 
a. de inhoud van het bouwwerk niet meer bedraagt dan 100 m³; 
b. de hoogte van het bouwwerk maximaal 5 m bedraagt; 
c. het bouwwerk zo veel mogelijk aan het zicht wordt onttrokken door middel van; 

 landschappelijke inpassing; of  
 groenvoorzieningen. 
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Artikel 31  Activiteiten in strijd met dit bestemmingsplan 
1. Voor de gronden in het plan wordt onder strijdig gebruik in ieder geval begrepen: 

a. het gebruiken van gronden of bouwwerken zodanig dat er sprake is van een significant effect 
op een Natura 2000-gebied door een toename van stikstofdepositie. Er is sprake van een 
toename wanneer de stikstofdepositie als gevolg van de stikstofemissie van een of meerdere 
projecten meer bedraagt dan de stikstofdepositie ten gevolge van het ten tijde van de 
vaststelling van het plan feitelijk aanwezige legale gebruik van de gronden en bouwwerken; 

b. het gebruiken van gronden of bouwwerken voor of ten behoeve van een seksinrichting; 
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken voor of ten behoeve van een Bevi-inrichting; 

2. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in het eerste lid sub b in 
die zin dat gronden en bouwwerken zodanig worden gebruikt dat een significant effect op een 
Natura 2000-gebied ontstaat door stikstofdepositie, mits hiervoor een vergunning of verklaring van 
geen bedenkingen is verleend op basis van de Wet natuurbescherming of diens rechtsopvolger, 
door het daartoe bevoegde gezag. 
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Artikel 32  Bestemmingsplanactiviteit 
 

32.1  Algemene bestemmingsplanactiviteit 
1. Ter plaatse van gronden waarop het streefbeeld betrekking heeft, verleent het bevoegd gezag een 

vergunning voor een bestemmingsplanactiviteit voor gebruiksactiviteiten die in strijd zijn met het 
plan, maar waarmee wel wordt bijgedragen aan het behalen van minimaal een doel benoemd in 
artikel 3.1 lid 2, mits: 
a. geen sprake is van een belemmering voor het behalen van de andere doelen in artikel 3; 
b. wordt voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 3; 
c. het bevoegd gezag voldoende zekerheid heeft verkregen dat met het initiatief wordt voldaan 

aan andere regelgeving; 
d. indien ter plaatse van de beoogde locatie een dubbelbestemming of waarde geldt waarvoor in 

dit plan een of meer doelen zijn beschreven, mag het initiatief eveneens geen belemmering 
vormen voor het behalen van die doelen.  

2. Ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
bestemmingsplanactiviteit zoals bedoeld onder 1 wordt getoetst aan de uitwerking streefbeeld en 
het  beeldkwaliteitsplan. 

3. Voor het beoordelen van de vereisten in het eerste lid kan advies worden ingewonnen bij de 
Gebiedscoöperatie. 
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Artikel 33  Algemene aanduidingsregels 

33.1  Eendenkooi 
1. Ter plaatse van de aanduiding 'afpalingsrecht eendenkooi' is het verboden handelingen te 

verrichten waardoor eenden binnen de afpalingkring kunnen worden verontrust zoals bedoeld in 
artikel 3.30 lid 5 van de Wet natuurbescherming. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op de kooiker of degene die handelt met 
toestemming van die kooiker. 

33.2  Molenbiotoop 
1. In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' 

de volgende regels: 
a. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek; 
b. binnen een afstand van 100 tot 400 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing 

opgericht met een hoogte die meer bedraagt dan 1/100 van de afstand van het bouwwerk tot 
het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek; 

c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van dit lid onder a en b, indien: 
 de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing 

en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de nieuw 
op te richten bebouwing; 

 toepassing van de in dit lid onder a en b bedoelde afstands- en/of hoogtematen de 
belangen in verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden; 

d. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal 
toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a t/m c, prevaleert de maximaal toelaatbare 
bouwhoogte van hoofdstuk 2. 
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Artikel 34  Beleidsregels 
1. De beleidsregels uitwerking streefbeeld en beeldkwaliteitsplan kunnen na vaststelling van dit plan 

door het college worden gewijzigd, ingetrokken of herzien. 
2. Bij de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 32 worden de 

beleidsregels betrokken zoals die op het moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning 
luiden, met dien verstande dat indien voornoemde beleidsregels gedurende de planperiode 
wijzigen, rekening wordt gehouden met die wijziging(en). 
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Hoofdstuk 5  Overgangs- en slotregels 

Artikel 35  Overgangsrecht 

35.1  Overgangsrecht bouwwerken 
1. Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of 
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 
vergroot: 
 gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
 na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen 
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder 1a 
met maximaal 10%; 

c. dit lid onder 1a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

35.2  Overgangsrecht gebruik 
1. Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder 1a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder 1a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 36  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021'. 
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