GRAAF VAN PORTLAND

INRICHTINGSPLAN - onderzoek & voorstel
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afspraken met betrekking tot inrichtingsplan:
• initiatiefnemer en gemeente bespreken het ingediende ontwerp inhoudelijk met elkaar
en bespreken eventuele alternatieve opties.
• Overleg inplannen over aanpassingen van dit initiatief in een breder verband dwz naast
de aanwezigen ook input meenemen van inhoudelijke adviseurs Louis Bolk Instituut, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Peter Verkade.
• Indienen marktinitiatief volgens de procedure.
• Lange termijn: komen tot een inrichtingsplan voor het Buijtenland van Rhoon aan de
hand van het streefbeeld.

september 2019

LEGENDA
Natuur
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.

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.
Hoofdwatergang / secundaire watergang

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.
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.
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.

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.

De Buytenhof Een gemengd boerenbedrijf met zorgfunctie, theeschenkerij,
boerderijwinkel en door het seizoen heen een scala aan agrarische activiteiten.

Griend De voormalige natste gedeelten van de polders (eeuwkanten) werden

De Zegenhoeve Een voormalige boerderij dichtbij het dorp Rhoon en daarmee
een vanzelfsprekend startpunt voor wandelingen in de Zegenpolder.

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.

De Vlakkenburg Een voormalige boerderij die nu dienst doet voor de
informatievoorziening voor het Buijtenland van Rhoon en ruimte biedt aan
vergaderingen en presentaties.

veelal ingericht als griend ten behoeve van geriefhout. Deze grienden worden
gereconstrueerd.

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.

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.

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

Belevingsplek pluktuin In het Buijtenland van Rhoon komen twee pluktuinen,
waarvan er reeds één is gerealiseerd (De Buytenhof).

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.

Belevingsplek eendenkooi De eendenkooi van ZHL wordt beter zichtbaar en
beleefbaar gemaakt, onder andere via rondleidingen door vrijwilligers.

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).

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.

als graskruidenweiland. De situering op het kaartbeeld is indicatief en moet worden
afgestemd op de bedrijfsplannen.

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.

Recreatie
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.
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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.

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.

Hoofdfietsroute Een directe en brede wandel- en fietsverbinding van RotterdamZuid 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.
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Onderzoek erven Buijtenland van Rhoon
BUREAU VOOR COMMUNITY EN STEDELIJKE INNOVATIE
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Samenvatting onderzoek:
• elk perceel heeft een ‘kern’ met bebouwing/verharding/vegetatie - intensief gebruik
• daarachter meer open veld/akker
• erven zijn leesbaar als solitair element in het landschap
• grootte percelen: breedte 65-130, lengte 125 - 240; oppervlakte 10.000 - 25.000 m2
• grootte erven: breedte 55-95, lengte 55-135; oppervlakte 4.000 - 10.000 m2
• verhouding lengte - breedte: 2 : 1 grofweg
• voorzone bij 3 van de 4 boerderijen tussen 13 - 20 meter; Veerweg uitzondering met 45m
• bijgebouwen vaak dicht bij hoofdgebouw; altijd kleiner, meestal zelfde kaprichting
• omzoming zijkanten divers; vaak een kant bomen, maar ook combinatie bomen-struiken
waardoor het heel dicht is; uitzondering Vlakkenburg die vrij open is.
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