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Jaaroverzicht 
Buijtenland van Rhoon 

2021

Het Buijtenland van Rhoon is een uniek gebied: een prachtig cultuurhisto-
risch 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. 
Nergens in Nederland is ervaring met het verweven van natuur, landbouw en 
recreatie op dit schaalniveau en met deze intensiteit. 

Met experimenten en onderzoek zal de gebiedscoöperatie in het Buijtenland van 
Rhoon veel kennis vergaren over natuurinclusieve landbouw. De doelen zijn 
opgeschreven in het Streefbeeld. Door middel van ‘lerend beheren’ ontdekken we 
wat wel en niet werkt.

Wat experimenteerden we en leerden we in het jaar 2021 op het gebied van natuur, 
landbouw en recreatie? Je leest het in het jaaroverzicht van 2021. 

Op weg naar natuurinclusieve 
landbouw 

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
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Natuur

In het Streefbeeld hebben we afgesproken om natuurmaatre-
gelen te realiseren. Ongeveer 40% van het oppervlakte wordt 
ingericht voor natuurmaatregelen. Denk aan kruidenrijke 
graslanden, flora-akkers en natuurvriendelijke oevers. 

Hier lichten we er een aantal uit. 

Florarijke akkers

Het aantal en de diversiteit van boerenlandvogels is in Neder-
land sterk afgenomen. We zien sinds 1960 een achteruitgang 
van ca enkele miljoenen broedparen. Door maatregelen te ne-
men en een aangepaste agrarische bedrijfsvoering in te voe-
ren, bieden de polders van het Buijtenland van Rhoon kansen 
voor terugkeer en duurzaam herstel van boerenlandvogels. 

De monitoring van de vogels in het gebied wordt sinds 2019 uitgevoerd 
door Sovon Vogelonderzoek Nederland. De monitoring heeft als doel 
de ontwikkeling van vogelpopulaties in beeld te brengen, met speciale 
aandacht voor de populatieontwikkeling en verspreiding van de doel-
soorten en van de vogelsoorten die mogelijk schade kunnen aanbren-
gen aan landbouwgewassen.

Over het algemeen laat de toename van een deel van de doelsoorten 
een positief signaal uitgaan. Zo was de Zegenpolder in 2020 en 2021 
zeer aantrekkelijk voor pioniersoorten. Dat zijn soorten die eerder niet 
in het gebied voorkwamen. Dat kwam door de verlaging van enkele per-
celen en de aanleg van brede natuurvriendelijke oevers. 

2017

2021

Streefbeeld

Vroeger groeiden tussen de gewassen kleurrijke bloemen en 
planten die pasten bij het soort gewas en zorgden voor veel 
biodiversiteit. Om meer opbrengst te krijgen, werd die flora na 
de Tweede Wereldoorlog verwijderd. Veel soorten zijn nu met 
uitsterven bedreigd. 

In het Buijtenland van Rhoon brengen we die zogenaamde akkerflora 
weer terug in de akkers, om de soorten te herstellen en om zo insecten 
en bestuivers aan te trekken. De bloemen en planten die we willen 
herstellen, heten doelsoorten.

Florarijke akkers in 2021
In 2021 zijn er weer twee flora-akkers toegevoegd aan de vijf reeds be-
staand: eentje in de Zegenpolder, net ten westen van de Vlakkenburg, 
en één in de Portlandpolder. De flora-akkers vormen de voornaamste 
plek waar het tweede hoofdnatuurdoel, goed herstel van akkerflora, 
voor het Buijtenland van Rhoon moet worden gerealiseerd. 
Wat de gestelde doelen betreft, gaat het op deze akkers erg goed. In 
totaal zijn in 2021  twintig doelsoorten aangetroffen die met redelijk 
grote aantallen (>25) in akkers voorkwamen en verdeeld werden over 
21 groeiplaatsen. 
Benieuwd welke soorten dat zijn? Bekijk het rapport via deze link.

Akkervogels

Landbouw

Natuur

Akkervogels winter 2020/2021

Verdeling natuur en landbouw

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/wp-content/uploads/sites/96/2022/11/19-130-Rhoon-def-rapport-2021-akkerflora.pdf


www.buijtenland-van-rhoon.nl 3

Zo kwam de Gele Kwikstaart veelvuldig voor in het gebied, en ook het 
aantal territoria van de Kievit is uitgebreid.  In 2021 zaten er in een deel 
van de Zegenpolder territoria van Kleine Plevier (8), Kluut (4) en Ture-
luur (3). Voor 2020 waren deze drie soorten in het gehele gebied nage-
noeg afwezig. 

Verder zijn in 2021 twee territoria van de Veldleeuwerik vastgesteld in 
de Zegenpolder. Er is een nest gevonden en de kuikens zijn succesvol 
uitgevlogen.

Gele Kwikstaart

De Gele Kwikstaart komt met 50 territoria in 2021 veelvuldig voor in het 
hele gebied, en met name in de Zegenpolder en de Portlandpolder. Dit 
is een flinke toename ten opzichte van de 28 territoria in 2020 en de 27 
territoria binnen het doelgebied in 2018. 2021 was landelijk een relatief 
goed jaar voor de Kievit. Met 61 territoria een mooie toename ten op-
zichte van de 50 territoria in 2020. 

Opmerkelijk is vooral de toename van de Kievit in de Zegenpolder. 
Waarschijnlijk heeft de verlaging van enkele percelen in dit deel van 
de polder daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Op 25 en 26 juni 
was een roepend mannetje Kwartelkoning aanwezig in de Zegenpolder 
in een perceel naast de Vlakkenburg. Het is niet erg waarschijnlijk dat 
er een broedpaar is gevormd, maar toch een unieke opsteker dat deze 
iconische doelsoort het gebied heeft gevonden!

Wel ligt het vastgestelde aantal territoria van de meeste doelsoorten 
voorlopig nog (ver) onder de streefwaarde. Het traject van biotoopver-
betering en aanpassing van landbouwmethoden, biedt de komende 
jaren perspectief voor een toename van de doelsoorten.

Akkervogels (vervolg)

Wat zijn territoria?  

Territoria zijn gebieden die eigen zijn aan een vogel of 
groep vogels en worden verdedigd tegen soortgenoten. 
Vogels zingen om hun rivalen duidelijk te maken dat het 

hun territorium is.  De vogels worden geteld op geluid. Wintervoedselvelden

In de winter trekken Nederlandse vogelsoorten naar warmere 
gebieden. Ondertussen komen trekvogels uit het noorden hier 
de warmte opzoeken. Trekvogels leggen grote afstanden af en 
zoeken een geschikte plek om te broeden en te rusten. Zo’n plek 
moet eten en beschutting bieden. Daarom worden er in het Buij-
tenland van Rhoon wintervoedselvelden aangelegd vol zaden en 
granen. 

In 2021 is er op vijf hectare wintervoedsel uitgezaaid, om te dienen als 
voedselaanbod voor overwinterende vogels. Zo hebben de vogels ook als 
alle oogst van het land is nog genoeg te eten. In oktober komen de eerste 
grote groepen vogels al op het voedselveld af. Je ziet dan vooral zangvo-
gels zoals Vinken, Puttertjes en Groenlingen. Lees hier  het hele artikel.

Wat hebben we geleerd in 2021?
Naast alle successen zijn er ook uitdagingen rondom de wintervoedsel-
velden. De velden met veel zonnebloemen waren in december 2019 al 
leeggegeten. Op basis van die constatering is de samenstelling van de za-
denmengsels aangepast, zodat er later in de winter nog steeds voldoen-
de voedsel overblijft. We experimenteren nog verder tot we het optimale 
mengsel hebben. 

Daarnaast veroorzaakt het benodigde extensieve beheer in een winter-
voedselveld problemen in de opbouw van vegetatie. Probleemveronkrui-
ding als distels, hoefblad en veenwortel steken de kop op. Het gebruik 
van een vorm van strokenteelt kan daarbij mogelijk een oplossing zijn. De 
afwisseling van deze stroken zorgt ervoor dat de opgelopen verruiging in 
de wintervoedseljaren mogelijk weer opgeruimd wordt in de daaropvol-
gende jaren met grasklaver. Door de wintervoedselvelden om en om met 
de grasklaver te leggen, ontstaat er een afwisseling van hoge en lage ele-
menten die ook voor veel vogels, maar vooral de Patrijs als erg aantrek-
kelijk wordt ervaren om in te foerageren.

Natuur

Veldleeuwerik

In oktober zijn er opvallend veel Veldleeuweriken gesignaleerd in het 
Buijtenland van Rhoon. Sovon telde maar liefst 498 exemplaren. Dat 
zijn er een stuk meer dan vorig jaar, toen werden er in december 297 
geteld. 

Onderzoeker Frank Majoor: “Dat komt omdat er in oktober veel perce-
len nog niet zijn zwartgemaakt. Normaal gesproken worden percelen 
in de winter zwartgeploegd en is er veel minder eten te vinden. In het 
Buijtenland van Rhoon wordt dat niet overal gedaan en dat trekt vogels 
aan.” Ook de natuurmaatregelen die afgelopen jaren zijn genomen zo-
als de grote variatie aan gewassen hebben volgens Frank invloed: “Dit 
zorgt voor een grote variatie aan voedselaanbod en de verschillende 
percelen zien er voor de vogels vanuit de lucht aantrekkelijk uit. Trek-
vogels komen daar snel op af.” 

Lees het hele artikel hier.

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/wintervoedselveld/
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/veldleeuweriken-in-het-buijtenland-van-rhoon/
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Hoogstamboomgaarden

Natuurvriendelijke oevers zijn een belangrijke natuurmaatregel 
binnen de natuurinclusieve landbouw. In het Buijtenland van Rhoon 
zijn een aantal schuin afgegraven oevers aangelegd en in het voor-
jaar van 2020 ingezaaid met inheemse kruidenmengsels. Een fijne 
plek voor planten, dieren en amfibieën. Na twee jaar tonen de oe-
vers al prachtig met bijzondere kruiden en bloemen.

De flauwe oevers groeien goed, met een mooie structuur en moerasplanten-
vegetaties op de natte stukken. Inmiddels ligt er ongeveer 2,5 kilometer aan 
natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder. De oevers leveren veel winst 
voor de natuur, daarom is er in 2021 gestart met de voorbereidingen voor de 
uitbreiding van de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Zegenpolder 
en de Portlandpolder. In 2022 worden deze aangelegd.

Resultaat
Alle bomen en struiken zijn aangeslagen. Dat komt vooral door het mo-
ment van planten, de ervaring leert dat bomen en struiken die voor het 
eind van het jaar zijn aangeplant, minder last hebben van droogte in het 
voorjaar. De bomen zijn tijdens het planten goed in rust en kunnen zich 
‘zetten’. De eerste appels zijn al gesignaleerd. 

Natuurvriendelijke oevers

Inheemse kruiden
Langs de oever bloeien verschillende kruiden en bloemen en die staan daar 
niet toevallig. Het is belangrijk dat er een goed kruidenmengsel wordt ge-
bruikt, dat zo dicht mogelijk staat bij het inheemse zaad dat vroeger ook in 
dit gebied groeide. Doordat de zaden op deze bodem thuishoren, zullen ze 
standhouden en hoeven ze niet opnieuw te worden ingezaaid. De bodem 
langs de oever is voor een deel zeer kalkrijk zand en daardoor goed voor 
soorten omdat kalk fosfaat bindt.

In hoogstamboomgaarden staan fruitbomen met kronen op 
minimaal twee meter hoogte, zoals ze van oudsher groeien. 
De aanleg is voornamelijk bedoeld als natuurmaatregel. Op de 
bloesem komen insecten af, de vruchten zijn goed voer voor 
vogels. De holen in bomen zijn als de bomen ouder zijn een fijne 
schuilplek voor steenuiltjes en op het rottend fruit op de grond 
komen insecten en vlinders af. 

De in 2021 gerealiseerde locaties zijn gekozen in de buurt van histo-
rische boerderijen of in de buurt van een woning, overeenkomstig de 
historische ligging van kleine hoogstamboomgaarden bij erven. Er zijn 
in deze boomgaarden 200 hoogstamfruitbomen geplant. Er is geko-
zen voor een grote variatie aan rassen die passen bij de doelstellingen 
van het Streefbeeld. Enerzijds vanuit de natuurdoelstelling, anderzijds 
gericht op een bruikbare opbrengst van fruitbomen in de toekomst. Er 
zijn ook oude rassen geplant die van oorsprong gebruikt werden door 
boeren in de regio en/of in Nederland. Op één perceel zijn ciderappel-
bomen geplant om in de toekomst appelcider te kunnen maken van 
appels uit het Buijtenland van Rhoon.

Parnassia

In 2020 is 11 hectare in de Zegenpolder omgezet in vochtig hooiland. 
Een mooie kans voor een botanisch waardevol vochtig hooiland. Om 
dit te kunnen realiseren zijn zaden uit botanisch rijke gebieden met 

onder andere parnassia van het Zuid-Hollands Landschap geoogst en 
over de percelen uitgezaaid. Met succes, in 2021 werd de eerste 

parnassia gezien. Een leuke samenwerking!

Natuur

Bekijk de video 
van de aanleg van 

de hoogstam-
boomgaarden

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/hoogstamboomgaarden/
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Het Buijtenland van Rhoon maakt de overgang naar natuurin-
clusieve landbouw. Dit betekent extensief, zonder kunstmest 
en zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Anderzijds betekent 
dit een omschakeling naar een systeem waarbij boeren niet al-
leen worden gewaardeerd voor de agrarische productie, maar 
ook voor de landschappelijke en ecosysteemdiensten die zij 
leveren. 

Gezocht wordt naar gewassen die lekker zijn en ook goed voor de 
natuur. 

Extensieve akkerbouw
Vroeger was de aanwezigheid en diversiteit van flora veel groter op de 
akkers dan nu. Deze rijkheid verdween doordat de dichtheid van ge-
wassen steeds verder toenam en bouwplannen geïntensiveerd werden 
(door een toename van het aandeel hakvruchten, ten koste van het 
aandeel maaivruchten). Om het herstel van akkerflora mogelijk te ma-
ken, moet er weer extensievere akkerbouw komen. 

Verdeling maaivruchten en hakvruchten 
Wat we hebben gezien in het experiment in de Zegenpolder, is dat het 
terugbrengen van de balans in maaivruchten (zoals granen en kool-
zaad) en hakvruchten (zoals aardappelen en bieten), de sleutel tot suc-
ces is voor het verbeteren van de leefomgeving van akkervogels. Daar-
om streven we in het Buijtenland van Rhoon naar een verdeling van 
66% maaivruchten tegen 33% hakvruchten.

Keuze voor landbouwgewassen

Bloeiende maaigewassen
In 2021 zijn acht verschillende bloeiende maaigewassen geteeld en is 
ook nog een rand aangelegd met graan en akkerkruiden. De diversiteit 
aan bloeiende maaigewassen in het Buijtenland van Rhoon is zich nog 
steeds aan het uitbreiden. Het is met name die diversiteit die ook veel 
biodiversiteit met zich mee lijkt te nemen. 

Verschillende momenten van zaai, bloei en oogst maakt dat er altijd wel 
iets te halen is in het Buijtenland zowel voor de bloem bezoekende in-
secten, maar ook voor de vogels. Vanuit de vogelmonitoring blijkt inder-
daad dat het met name de diversiteit in gewasdynamiek is die voor een 
goed continu gebruik van het landschap zorgt.

Vlas & Huttentut
Goede voorbeelden van gewassen die bijdragen aan de doelen in het 
Streefbeeld zijn huttentut en vlas.

Landbouw

Balans in gewassen in hectare Verdeling bloeiende maaivruchten in hectare

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
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Huttentut

Huttentut is één van de oudste Nederlandse cultuurgewassen. 
Het oude, vergeten gewas wordt nu herontdekt vanwege de 
heerlijke olie uit de zaden. Daarnaast is het gewas goed voor de 
biodiversiteit en trekt het veel wilde bijen en andere bestuivers 
aan. 

Huttentut wordt in april uitgezaaid en groeit zo’n honderd dagen. De 
plant gebruikt weinig mineralen en heeft daarom minder mest nodig. 
Dat past goed in het extensieve teeltplan van De Buytenhof en bij de 
filosofie van het Buijtenland van Rhoon. De gele bloemetjes trekken 
veel wilde bijen en andere bestuivers aan. Op de oliehoudende zaden 
komen vogels af. Van de zaden wordt huttentutolie gemaakt, een deli-
catesse die asperge-achtig smaakt en vol omega-3 vetzuren zit.

Huttentutolie
De huttentut groeit achter de Buytenhof en de bijzondere olie is te koop 
in de boerderijwinkel en op de Rotterdamse Oogstmarkt.

Vlas

Deze prachtige blauwe bloemen zijn van vlas. Na een afwe-
zigheid van bijna vijftig jaar groeide en bloeide er weer vlas in 
2020 weer in de polders van het Buijtenland van Rhoon. Een 
natuurvriendelijk en duurzaam gewas met onverwachte en 
hippe mogelijkheden. 

Vlas is een oudhollands vezelgewas dat een beetje buiten beeld raakte 
met de opkomst van kunstvezels zoals nylon. Akkerbouwer Arjo Klok 
en zijn twee collega’s Leo van Kampen en Arie Barendregt zijn ervan 
overtuigd dat hun vlas goed past in hun streven naar een natuurinclu-
sieve landbouw. “Geen insecticiden betekent grotere biodiversiteit, 
want meer insecten betekent meer vogelsoorten en grotere aantallen.”

Landbouw

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/huttentutolie-uit-het-buijtenland-van-rhoon/
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/de-vele-toepassingen-van-vlas/
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Insecticiden

Naast de verruiming van de bouwplannen is in het Streefbeeld 
ook  afgesproken om het gebruik van insecticiden stevig te ver-
minderen. 

In de granen en bloeiende maaivruchten worden daarom sinds 2019 
geen insecticiden meer gebruikt. In de aardappelen en suikerbieten 
wordt in vijf jaar tijd (2019-2024) gestreefd naar een behoorlijke reduc-
tie in het gebruik van insecticiden, door middel van een intensieve mo-
nitoring van plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden. 

“
In de granen en 

bloeiende maaivruchten 
worden sinds 2019 geen 

insecticiden meer 
gebruikt.

Daarnaast worden in het Buijtenland van Rhoon in toenemende mate 
graansoorten geteeld die met een mooie meerwaarde hun weg vinden 
naar bakkers en bierbrouwers in de stadsregio, daarmee een belang-
rijke rol spelend in de verbinding van het Buijtenland van Rhoon met de 
consumenten in Rotterdam en omgeving. 

Graansoorten

Landbouw

Naar insecticidevrije landbouw

Na vijf jaar zou het areaal waar nog wel insecticiden op mogen worden 
toegepast, moeten zijn teruggebracht tot maximaal 30 hectare. In deze 
30 hectare zullen met name de erg kwetsbare en vaak hoogsalderen-
de gewassen (gewassen die veel van de grond vragen aan bijvoorbeeld 
water, voeding en gewasbescherming) vallen zoals fruit- en groenten-
teelt.

Bij de natuurmaatregelen zoals eerder omschreven wordt helemaal 
geen gebruik gemaakt van insecticiden, fungiciden en herbiciden. 
De problemen met bijvoorbeeld distels worden daar op alternatieve 
manieren aangepakt. 

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
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Pilot ‘Cider en sappen beleven in de boomgaard’ Pilot ‘echt lekker brood’

Drie meesterbakkers uit de regio Rotterdam zijn positief over 
de natuurvriendelijke baktarwe en spelt uit het gebied.

De bakproeven van Heliaro en Oberkulmer Rotkorn laten goede resul-
taten zien. De meesterbakkers Pot, Rodenrijs en Das Brot willen zich 
graag identificeren met deze duurzame rassen. De Heliaro baktarwe 
die in 2021 is geoogst in het Buijtenland van Rhoon is door Das Brot, 
een Rotterdamse bakker, afgenomen en verwerkt tot speciale broden. 

Nog meer ondernemers
Verder waren er veel samenwerkingen met andere ondernemers; zo 
heeft Abel onze gewassen op zijn menukaart en ook De Buytenhof kent 
veel streekeigen producten, zoals de huttentutolie de we in samenwer-
king geproduceerd hebben. 

Ook voor de productie van cider en sappen zijn er contacten 
gelegd. Een duurzame teelt, een ‘trendy’ product waar veel 
vraag naar is, gecombineerd met recreatieve kansen als rond-
leidingen en proeverijen. Dat is een mooie toevoeging.

CiderCider is als nieuw lid van de gebiedscoöperatie volop bij dit pro-
ces betrokken. Zo heeft de hoogstamboomgaard met ciderappels een 
CiderCider-gewasbord en was ondernemer Wouter Bijl onderdeel van 
de opening. De ciders en sappen hebben ook allemaal een rol gehad tij-
dens de evenementen (zoals de Oogstdag). Tevens is er samenwerking 
met o.a. de Buytenhof wat betreft het persen van verschillende sappen. 

Flora-akkers dragen in hoge mate bij aan de biodiversiteit in 
het gebied. De teelt van historische gerst- en brouwrassen 
leent zich goed voor de duurzaamheidsclaim die we als Buij-
tenland van Rhoon willen maken.

De teelt vindt zonder chemische insecticiden plaats, de bodem mag 
schraal zijn, de bloemen trekken insecten aan en hebben daarmee 
ook een positieve invloed op het herstel van akkervogels. De gebieds-
coöperatie faciliteert de ondernemers bij het maken van meerjarige 
afspraken, het onderhouden van de relaties, het ontwikkelen van eigen 
zaden, teeltbegeleiding en de vermarkting van het product. 

Pilot ‘van gerst naar lokaal bier’

Naast de flora-akkers kenmerkt het gebied zich door hoogstam fruit-
bomen. Deze kenmerkende gewassen bieden kansen om het Buijten-
land meer op de kaart te zetten, net zoals de Hoeksche Waard dit met 
ambachtelijke chips en zuivel doet. Eerste kansen voor het ontwikkelen 
van korte ketens in het Buijtenland, liggen op het vlak van lokaal bier, 
cider en sappen. 

Vaanbrouwers en Vet & Lazy
Voorwaarden van onze korte ketens is dat er een duidelijke relatie is 
tussen het bijzondere gebied, de duurzame condities van telen en de 
eindafnemer die daar een bijzonder product van maakt. De eerste 
pilots en samenwerkingsverbanden zijn in 2020 opgezet. Contact is 
gezocht met verschillende brouwers uit de regio Rotterdam. In 2021 is 
het Rhoons Blond en Rhoons Bok gelanceerd in samenwerking met de 
Vaanbrouwers. De Buytenhof en andere lokale supermarkten verkopen 
deze bijzondere bieren. Er is een samenwerking gestart met Vet & Lazy, 
die het logo van het Buijtenland van Rhoon opnemen in hun label. Teelt, 
verwerking en afzet van echt lokaal bier, binnen een straal van nog geen 
tien kilometer. 

Meer over 
CiderCIder

Lokale producten

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
http://
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/nieuws/rhoons-blond/
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In 2021 zijn er verschillende concrete maatregelen opgezet 
en uitgevoerd op het gebied van recreatie en communicatie. 
Zowel de Recreatievisie als de Recreatievisie XL hebben ons 
handvatten geboden om de recreatieve infrastructuur verder 
uit te werken. Denk hierbij aan struin-, wandel-, fiets- en ruiter-
routes. 

Voor de uitwerking hiervan is contact gezocht met belanghebben-
den zoals de lokale verenigingen, stichtingen en ondernemers. 
Er zijn wandel- en fietsroutes ontworpen en de bewegwijzering is aan-
gescherpt met nieuwe borden. Bij de drie toegangspoorten werden 
informatieborden geplaatst om de recreant de weg te wijzen. 
Ook zijn de bewegwijzering en de voorzieningen op en langs het Vos-
senpad gerealiseerd. 
Daarnaast organiseerden we verschillende evenementen zoals de 
Oogstdag om recreanten aan te trekken. 

Hier lichten we een paar succesvolle projecten uit. 

Entreepoorten

De Recreatievisie XL beschrijft de verbinding van het Buijten-
land met de omliggende gebieden. 

Hierdoor biedt het ook een goede basis voor het mobiliteitsvraag-
stuk. Een belangrijk onderdeel daarin zijn de drie entreepoorten die 
het gebied ontsluiten. Recreanten kunnen hier parkeren en verder 
het gebied in wandelen of fietsen. Een belangrijke stap die in 2021 is 
gezet, is het plaatsen  van de informatieborden bij de entreepoorten.

Op zaterdag 4 september heeft er een evenement plaatsge-
vonden: de Oogstdag. Een succesvolle editie, waar veel publiek 
op is afgekomen (3.000 bezoekers). 

Het publiek heeft daar kennis kunnen maken en mogen genieten van 
de lekkere en mooie producten die het Buijtenland van Rhoon te bie-
den heeft. De samenwerking met de boeren, de afzet en de onderne-
mers uit het gebied hebben hierdoor een extra impuls gekregen. Het 
evenement is tot stand gekomen in samenwerking met de VVPA, Gert 
van Herk, de Vossenburg, de Vlakkenburg en de Buytenhof.

Oogstdag

Nieuwe landingsplek Skydive 

Het Buijtenland van Rhoon begeleidde in 2021 Skydive bij het 
vinden van een andere landingsplaats. 

Dit was een intensief traject met bewoners, de gemeente Albrands-
waard en Skydive. Inmiddels is er een nieuwe plek in gebruik genomen 
voor één jaar. 

Recreatie

Knapzakroute

De knapzakroute is een wandelroute inclusief knapzak met 
lokale producten in samenwerking met de Buytenhof.

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
https://debuytenhof.nl/knapzakroute/
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Meer informatie

Lees de uitgebreide rapporten over de 

Landbouwmonitoring 2020 hier

Vogelmonitoring 2020 - 2021 hier

Recreatiemonitoring 2019 hier

 Floramonitoring 2021 hier

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in 
het Buijtenland van Rhoon? 

Meld je aan voor de nieuwsbrief 
en volg onze socialmediakanalen. 

Ga op pad!

Colofon

Dit is een uitgave van het Buijtenland van Rhoon in samenwerking 
met het consortium bestaande uit Sovon vogelonderzoek Nederland, 

Delphy, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, 
Wageningen University & Research, 

Louis Bolk Instituut en Natuurbalans. 

Foto’s door Angela Enthoven & Isabelle Boon.

Voor vragen kunt u mailen naar info@buijtenland-van-rhoon.nl

Fiets de Buijtenroute

De Buijtenroute is een leuke fietstocht in de natuurvriendelijke 
polders van het Buijtenland van Rhoon. 

Er zijn twee startlocaties: de Buytenhof in Rhoon en Abel restaurant in 
Poortugaal. Onderweg scan je de QR-code en luister je via de podcast 
‘van Binnen naar Buijten’ naar mooie verhalen over dit eeuwenoude 
poldergebied. 

In de podcast hoor je interessante achtergrondinformatie over het 
Buijtenland van Rhoon. Zo krijg je uitleg over wat natuurinclusieve land-
bouw is, leer je hoe wilde bijen een nest maken en ontdek je welke hip-
pe producten je kunt maken met het oergewas vlas. 
In de tas vol lekkers zitten lokale producten van de ondernmers uit het 
Buijtenland van Rhoon. 

http://www.buijtenland-van-rhoon.nl
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/wp-content/uploads/sites/96/2022/11/Rapport-landbouwmonitoring-BvR-2020_update-najaar-2022.pdf
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/wp-content/uploads/sites/96/2022/11/Rap_2022-36_Vogelmon-Rhoon-2020-2021.pdf
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/wp-content/uploads/sites/96/2022/11/WENR-rapport-2985-0-monitor-recreatie-20200220.pdf
https://www.buijtenland-van-rhoon.nl/wp-content/uploads/sites/96/2022/11/19-130-Rhoon-def-rapport-2021-akkerflora.pdf
https://buijtenland-van-rhoon.us5.list-manage.com/subscribe?u=a111a7cd31fc7403e88ec0076&id=8f28d318e4
http://
https://www.instagram.com/buijtenland.van.rhoon/
http://
https://www.youtube.com/channel/UCQzQZP3jNPuDnKyPc8aLQ1w/videos
http://
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