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Het Buijtenland dichtbij
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 mooier: voor natuur,
voor bezoekers én voor ondernemers.
Vroeger was er een plan om het Buijtenland van Rhoon te
veranderen in ‘natte natuur’. Bewoners, agrariërs en lokale
verenigingen die gewend zijn aan wuivend graan, huiverden van
het idee van een moeras. Deze plannen zijn dan ook van tafel.

Het Buijtenland
dichtbij
De natuurvriendelijkste
landbouwpolder van Nederland

Het plan voor de toekomst is gebaseerd op de rijke historie
en traditie van het gebied. De opzet is om natuur en recreatie
samen te laten gaan met natuurinclusieve landbouw. Het
Streefbeeld beschrijft hoe het gebied er over tien jaar uitziet
en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.
Voor de uitvoering van het Streefbeeld is er speciaal een
gebiedscoöperatie opgericht. Daarin werken alle belanghebbenden samen aan de ontwikkeling van de grootste
natuurinclusieve landbouwpolder van Nederland.
De eerste stappen zijn gezet. Historische gewassen zijn terug
van weggeweest, natuurvriendelijke oevers en struinpaden
zijn aangelegd en elke dag doen onze boeren hun uiterste
best om de natuur weer in balans te brengen met de landbouw.
De komende jaren zal ook het recreatieve aanbod toenemen.
Deze flyer vat de inhoud van het Streefbeeld samen. Neem een
kijkje in de toekomst van het Buijtenland van Rhoon.

De toekomst
Hoe ziet de toekomst eruit?

Wie maakt deze toekomst?

Over tien jaar is het Buijtenland van Rhoon een gebied dat recht doet aan haar rijke
historie en landbouwtraditie. Een plek waar je kunt picknicken en fietsen langs akkers
met oergranen en boomgaarden met oude fruitrassen. Een afwisselend akkerlandschap
met ruige randjes die beschutting geven aan weidevogels en kleine zoogdieren.
Door de overvloed aan akkerbloemen is de polder een eldorado voor insecten en wilde
bijen. Met bijzondere planten langs waterpartijen die vol vissen en amfibieën zitten.

Eind 2018 hebben de ‘Buijtenlanders’ zich verenigd in de Gebiedscoöperatie Buijtenland
van Rhoon. In de coöperatie zitten boeren, natuurorganisaties, recreatieondernemers
en lokale organisaties die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het gebied.
Samen realiseren zij de doelen van het Streefbeeld:
de omschakeling naar natuurinclusieve landbouw;
het herstel van verdwenen akkerplanten en -dieren;
de ontwikkeling van kleinschalige recreatie, gericht op natuurbeleving, landbouw,
educatie en cultuurhistorie.
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Een oase van rust op de grens van stad en land. Waar je heengaat voor een wandel-,
fiets-, kano- of paardijrijtocht. Waar je direct je boodschappen doet bij de boer.
Waar je op een zonovergoten dag iets eet of drinkt in de schaduw van een fruitboom.
Waar je kikkervisjes vangt, veldleeuweriken hoort fluiten en patrijzen ziet opvliegen
uit een akkerrand. Zo’n idyllisch plekje waar je kunt genieten van weidse vergezichten,
een frisse neus haalt en even tot jezelf komt.

Ondernemers en maatschappelijke organisaties die het streefbeeld onderschrijven en
die bijdragen aan de realisatie daarvan kunnen lid worden van de gebiedscoöperatie.
Particulieren die willen meedoen kunnen zich aansluiten bij één van de organisaties
die deelnemen aan de coöperatie, zoals de Vereniging De Carnisse Grienden, het
Zuid-Hollands Landschap of de Vereniging vrienden Polders Albrandswaard (VVPA).

Akkervriendelijke natuur

Recreatie

De afgelopen tientallen jaren zijn weidevogels in hoog
tempo verdwenen. Sommige soorten met tientallen
procenten, de veldleeuwerik zelfs met 90% of meer.
De Buijtenlanders willen het tij keren. De afgelopen jaren
zijn er bloemrijke akkerranden, natuurvriendelijke waterovergangen, rietzones en flora-akkers aangelegd. Ook zijn
historische gewassen als vlas, koolzaad, veldbonen en
oude granen verbouwd. Gewassen die aantrekkelijk zijn
voor insecten en vogels en de bodem doen herleven.

Wandelen, fietsen, vogels spotten. Het kan in het Buijtenland van Rhoon. Even weg uit de drukte. Voorzichtig een
paard aaien, aardbeien plukken bij de boer en lachen om
een varken. Er is niet veel nodig om het de mensen naar
de zin te maken. Als daar nog een kopje koffie met een
stukje appeltaart bij komt kijken, is het dagje Buijtenland
helemaal geslaagd.

Natuurvriendelijke landbouw
Onze boeren verbouwen natuurvriendelijk voedsel. Het ligt
in het schap aan huis, bij Rechtstreex, lokale groentewinkels
en op de oogstmarkt in Rotterdam. De komende jaren
breidt het assortiment uit. Van wilde haver, huttentutolie
tot echt Rhoons bier. De Buijtenlanders zoeken de kortste
afstand tussen boer en bord. Goed voor milieu, gezondheid
en smaak.

De komende jaren breiden de Buijtenlanders het aanbod
uit met onder meer natuurspeelterreinen, monumentale
boerderijen, molens, kano- en fietsverhuur en overnachtingsmogelijkheden. Drie entrees heten bezoekers welkom
en bieden parkeerruimte om zo te voet of met de fiets het
gebied verder te verkennen. In de polder zelf ligt de nadruk
op het beleven van de natuur, de cultuurhistorie en de
producten.

Het Buijtenland.

Het Buijtenland van Rhoon heeft een oppervlakte van ruim
600 hectare. Circa 60% zal straks in gebruik zijn voor de
landbouw en 40% staat ter beschikking van de natuur.
Daarbinnen kan gewandeld, gefietst en gestruind worden.
Aan de randen van het Buijtenland bevinden zich de drie
entrees met ruime parkeermogelijkheden.

Groter dan je denkt!
Een welkom entree
Elke hoek van het Buijtenland heeft straks
een entree met parkeergelegenheid,
horeca, informatie over de routes en
bezienswaardigheden en de verkoop
van streekproducten.
De voorzieningen in de
Johannapolder zijn klaar.
De andere twee entrees
liggen op de tekentafel.

Grienden
Prachtig grienden- en oerlandschap met
een eendenkooi. Heerlijk landen langs het
water dat in- en uitstroomt. De eendenkooi
van het Zuid-Hollands Landschap wordt
beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt.
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Gaatkens Plas

1 De Buytenhof
Hier haal je nu al lekkers direct
bij de boer en drink je een kopje
thee met iets erbij. Of een stevige
lunch met pure producten van het land.
Je vindt hier ook een pluktuin en een
prachtige plek om te vergaderen.

De Zegenhoeve
Een voormalige boerderij dichtbij het dorp
Rhoon. Een startpunt voor wandelingen in
de Zegenpolder en beoogde
locatie voor een gemengd
bedrijf met kleinschalige
vormen van recreatie.
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Oude Maas

De Vlakkenburg
Het huidige hoofdkantoor van de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon.
Wilt u meer informatie over het gebied en
de toekomstplannen? Stuur een mail naar
info@buijtenland-van-rhoon.nl voor een
informatief gesprek.
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De Vossenburg
Paardenpension en
natuurinclusief
akkerbouwbedrijf
met verkoop van
eigen producten.
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www.buijtenland-van-rhoon.nl

Molens
Met de herbouw van een korenmolen nabij
de hoofdentree en een waterwipmolen in de
Zegenpolder, worden oude gewoonten in ere
herstelt. Graan van het land malen en zorgen
voor een goede waterhuishouding. Trekpleisters voor bezoekers en schoolklassen.
Fietsen, wandelen, spelen, paardrijden
Eindeloos slingerende bomenrijen langs de
dijken door het landschap. Heerlijk fietsen
over de hoofdfietsroute en dwalen over zijwegen. Struinen langs akkers en hoogstamboomgaarden. Bestaande fiets- en wandelpaden worden straks nog beter toegankelijk
en er komen extra struinpaden bij. In overleg
met de streek worden ruiterroutes ontwikkeld. Ook komen er picknickplekken en zijn
er mogelijkheden voor de aanleg van natuurspeelterreinen, B&B’s, fiets- en kanoverhuur
en educatie.

