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Betreft: Reactie concept-toekomstvisie ‘Landschapspark Eiland IJsselmonde’

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Met deze informatiebrief willen wij u op de hoogte stellen van de reactie van het college van de
gemeente Albrandswaard op de concept toekomstvisie ‘Landschapspark Eiland IJsselmonde’ van de
Landschapstafel IJsselmonde. Tevens willen we u de kans geven eventuele opmerkingen mee te
geven in deze reactie.
Op 4 april heeft de voorzitter van de Landschapstafel Groen IJsselmonde haar concept toekomstvisie
toegezonden aan het college van B&W van de gemeente Albrandswaard. Deze vindt u in de bijlagen.
De nog vast te stellen visie dient twee doelen. In de eerste plaats geven de partijen die zitting hebben
in de Landschapstafel aan wat de belangrijkste speerpunten zijn voor de komende jaren ten aanzien
van natuur, landschap en recreatie. Het gaat om een gezonde leefomgeving voor mens en natuur op
het eiland IJsselmonde. De deelnemers aan de Landschapstafel willen voor een langere tijd het
groene landschap borgen en richting bieden voor een kwalitatief goede ontwikkeling.
Met deze uitgangspunten dient de visie ook als onderlegger voor de aanvraag van provinciale
middelen voor de realisatie van groene en recreatieve projecten in het gebied. Daarnaast biedt de
visie een regionaal afgestemd beleidskader voor de verschillende gemeenten. De visie komt daarmee
niet in de plaats van vigerend gemeentelijk beleid maar biedt wel een basis voor nog op te stellen
gemeentelijke (omgevings-) visies

KERNBOODSCHAP

Wij zijn als college positief over de conceptvisie die ons is voorgelegd.
TOELICHTING
De conceptvisie geeft een duidelijk inzicht in de uitgangspunten voor samenhangend kwalitatief
behoud van het groen op het eiland IJsselmonde. Het gaat dan om het verbeteren van de
bereikbaarheid, biodiversiteit, de belevingswaarde en de gebruiksmogelijkheden van
recreatiegebieden, natuurgebieden en van het agrarisch gebied.
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Dit is van groot belang in een stedelijke omgeving, waarin de druk van verschillende opgaven met een
ruimtelijke weerslag steeds groter wordt
CONSEQUENTIES
Deze visie dient als onderlegger voor de aanvraag van provinciale middelen voor de realisatie van
groene en recreatieve projecten in het gebied. Daarnaast biedt het document een regionaal
afgestemd beleidskader voor de verschillende gemeenten. De visie komt daarmee niet in de plaats
van vigerend gemeentelijk beleid maar de visie biedt wel een basis voor nog op te stellen
gemeentelijke (omgevings-) visies.
VERVOLG
Als u nog een inhoudelijke opmerking wilt meegeven aan deze reactie, geeft u deze dan door vóór 8
juli. Dan wordt deze hierin verwerkt. U ontvangt een afschrift van de definitieve reactie.
We gaan uit van vaststelling van de concept-toekomstvisie ‘Landschapspark Eiland IJsselmonde kort
na de zomer. U wordt op de hoogte gesteld wanneer op basis hiervan de volgende toekenning van
provinciale middelen is vastgesteld.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

Landschapspark eiland IJsselmonde
Een samenhangend buitengebied met kwaliteit
Visiedocument van de Landschapstafel IJsselmonde
Concept 3-4-2019

Samenvatting
De Landschapstafel is een bestuurlijke
samenwerking tussen de zes gemeenten op
IJsselmonde (Albrandswaard, Barendrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam
en Zwijndrecht), de provincie Zuid-Holland,
het Waterschap Hollandse Delta, ZuidHollands Landschap, Staatsbosbeheer en de
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Het
doel van de landschapstafel is om een stimulans
te geven aan het recreatief aantrekkelijker,
toegankelijker en bruikbaarder maken van het
groene landschap en daarmee aan de versterking
van het economisch vestigingsklimaat.

Landschapstafel Groen IJsselmonde zet zich in voor een gezonde leefomgeving voor mens en natuur op eiland
IJsselmonde. Dit betekent: een aantrekkelijk landschapspark, goede recreatiemogelijkheden voor iedereen op
IJsselmonde en veelzijdige natuur. Om dit te realiseren werken we samen én integraal.
Het landschap en de natuur op IJsselmonde zijn sterk versnipperd door de sterke verstedelijking en de vele
infrastructuur. Deze versnippering heeft geleid tot een afname van het aantal soorten planten, insecten en vogels,
tot een verbrokkeling van de recreatieruimte en een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Het is de ambitie van
de landschapstafel om de komende jaren te investeren in het verbinden van gebieden. Binnendijks zetten we in op
een oost-west corridor die met hoogwaardige natuur, weidsheid en routes voorziet in de recreatiebehoeften van het
eiland IJsselmonde en die tevens een sterke ecologische structuur vormt. Buitendijks willen we de beleving van het
getijdengebied versterken en de biodiversiteit langs het water vergroten. Een robuust en herkenbaar deltalandschap
is ons streefbeeld.
De landschapstafel zet in op het verbeteren van de bereikbaarheid, de belevingswaarde en de
gebruiksmogelijkheden van de speciaal aangelegde recreatiegebieden alsook van de natuurgebieden en van het
agrarisch gebied. De landschapstafel werkt hierin nauw samen met de verschillende terreinbeheerders. Vanuit
de woonkernen ontwikkelen we duidelijke en aantrekkelijke routes naar het buitengebied, in de vorm van groene
corridors voor fietsen, wandelen en sporten. Aan de dijken besteden we extra aandacht, naast een kenmerkend
element voor het eiland IJsselmonde beleef je vanaf de hoger liggende dijken het polder- en deltalandschap op zijn
mooist. Daarom maken we de dijken bloemrijker en fietsvriendelijker. Speciale aandacht gaat naar de ontsluiting
van het gebied met het openbaar vervoer. IJsselmonde wordt hierdoor een aantrekkelijk gebied om te wonen en te
werken en voor bedrijven een aantrekkelijke regio om zich te vestigen.
Op andere beleidsterreinen zullen zich de komende jaren ontwikkelingen voordoen die grote ruimtelijke gevolgen
hebben en daarmee van invloed zijn op natuur, landschap en recreatie: de regio heeft een forse woningbouwopgave,
er moeten oplossingen komen voor klimaatopgaven zoals het opvangen van neerslag, het voorkomen van verzilting
en het tegengaan van hittestress. Er wordt ingezet op de hernieuwbare energiewinning, mogelijk ook in het groene
landschap. Daarnaast maakt de agrarische sector een omslag door naar een meer natuur-inclusieve landbouw. De
partijen die actief zijn binnen de landschapstafel zijn zich bewust van deze ontwikkelingen en willen meedenken over
deze grote opgaven. Doel is om een win-win-situaties na te streven.
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Buitengebied van IJsselmonde

Inleiding

IJsselmonde is een eiland in de Maasdelta van circa 100.000 hectare groot. De rivieren de Nieuwe Maas, de Oude
Maas en de Noord omsluiten het eiland. IJsselmonde is sterk verstedelijkt, met grote woonkernen, veel infrastructuur
en bedrijvigheid. De bedrijvigheid is nadrukkelijk zichtbaar in het uitgestrekte havengebied. Er wonen zo’n half
miljoen mensen op het eiland.

Aanpassing van het groene landschap
is nodig
De komende jaren zal het aantal inwoners op
IJsselmonde verder toenemen. Deze inwoners maken
voor recreatie, natuurbeleving en sport gebruik van
het groene landschapspark. De manier van gebruik is
anders dan in vorige generaties. Er is bijvoorbeeld meer
aandacht voor een gezond leefklimaat. Er wordt ook
een ander en specifieker aanbod van voorzieningen
verwacht. Daarnaast staat de biodiversiteit onder druk
en is het landschap op diverse plekken verrommeld.
Maatregelen die natuur en landschap versterken zijn
daarom gewenst. Bij het nemen van maatregelen wordt
ook rekening gehouden met de grote opgaven zoals
verstedelijking, klimaatverandering en energietransitie.
Verder ondergaat ook de agrarische sector een
overgang naar een natuur-inclusieve landbouw.
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De toekomstvisie beschrijft het
gewenste beeld van het groene
landschap over 20 jaar
De maatregelen die het natuur en landschap versterken
moeten geen losse maatregelen zijn. Dit is alleen
mogelijk wanneer er tussen de gebieden samenhang
wordt gezocht én er samenwerking is tussen de
gemeenten. Een gezamenlijke toekomstvisie op groen
en landschap is daarom onmisbaar. Een visie waarin
ook aandacht is voor belangrijke ontwikkelingen die
op andere terreinen spelen en die invloed hebben op
natuur, landschap en recreatie. En een visie waarin
aandacht is voor de lange termijn. Deze toekomstvisie
heeft een tijdshorizon van twintig jaar. Daarmee
willen we voor een langere tijd het groene landschap
borgen en richting bieden voor een kwalitatief goede
ontwikkeling.
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Monument Barendrechtse Brug

Een belangrijke kapstok van deze visie zijn drie
speerpunten namelijk:

De noodzaak van
samenwerken begint met
een gezamenlijk beeld

• Natuurlijk IJsselmonde
Een hoge biodiversiteit en landschappelijke
kwaliteit
• Bestemming IJsselmonde
Een goede afstemming van het recreatief aanbod
op de vraag
• Bereikbaar IJsselmonde
Goede stad-landverbindingen en aantrekkelijke
routes in het buitengebied

Regionale samenwerking is daarbij
belangrijk
De Landschapstafel Groen IJsselmonde zet zich in voor
een gezonde leefomgeving voor mens en natuur op
IJsselmonde. Dit doet zij door bij te dragen aan het
ontwikkelen en financieren van uitvoeringsprojecten.
Deze toekomstvisie helpt de landschapstafel daarbij de
goede richting te bepalen. De Landschapstafel Groen
IJsselmonde is een samenwerking tussen:
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• de zes gemeenten op IJsselmonde, namelijk:
Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-IdoAmbacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht;
• het Waterschap Hollandse Delta;
• de Stichting Zuid-Hollands Landschap;
• Staatsbosbeheer;
• de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon.
De landschapstafel zal deze visie gebruiken als basis
voor het aanvragen van provinciale middelen voor de
cofinanciering van groene en recreatieve projecten
in het gebied. Voor de betrokken gemeenten is de
toekomstvisie een goede basis bij het maken van
gemeentelijke (omgevings-)visies.
Deze visie is ontworpen door inbreng van een
groot aantal deskundigen uit de deelnemers van de
landschapstafel.
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Uitzicht vanaf de heuvel in de Jan Gerritse Polder

Het belang van een Groen IJsselmonde

Ambitie van de Landschapstafel
Groen IJsselmonde
Als Landschapstafel Groen IJsselmonde zetten we
ons in voor een gezonde leefomgeving voor mens en
natuur op IJsselmonde. Dit betekent: een aantrekkelijk
landschap, goede recreatiemogelijkheden voor
iedereen op IJsselmonde en veelzijdige natuur. Om dit
te realiseren moeten we samen én integraal werken.
Natuur, landschap en recreatie
De ruimtelijke effecten van verstedelijking, zoals
woonwijken, bedrijventerreinen en een dicht wegennet
dragen bij aan de versnippering van de natuur.
Versnippering zorgt voor een afname van het aantal
soorten planten, insecten en vogels. Deze visie beoogt
dat gebieden beter met elkaar worden verbonden.
Daardoor zal de biodiversiteit verbeteren.

Er zijn recreatiemogelijkheden op IJsselmonde,
zowel in speciaal aangelegde recreatiegebieden
als in natuurgebieden en het agrarisch gebied.
De bereikbaarheid, de belevingswaarde en de
gebruiksmogelijkheden van deze gebieden zijn niet
optimaal. Voorzieningen zijn soms verouderd en hier
en daar sluit het aanbod niet aan bij de behoefte van
de recreant. Door de groei van het aantal inwoners en
door verandering van leefstijl verandert ook de aard
en omvang van de recreatiebehoefte. Samen met de
beheerders zal de landschapstafel werken aan een
verbetering van het recreatieve product.
We vinden het belangrijk dat alle inwoners van
IJsselmonde, van jong tot oud, weten wat het groen
op IJsselmonde hen te bieden heeft en zich bewust
zijn van het belang van de natuur. Initiatieven rond
gebiedsmarketing en natuureducatie hebben daarom
de aandacht van de landschapstafel.

Het is de ambitie van de landschapstafel om de
komende jaren te investeren in de ruimtelijke kwaliteit
van IJsselmonde waardoor de identiteit en leefkwaliteit
wordt versterkt.

LANDSCHAPSPARK EILAND IJSSELMONDE

13

Landgoed Huijs ten Donck

De meerwaarde van groen

Een aantrekkelijk groengebied nodigt uit tot sport
en wandelen. Weidsheid en stilte bieden rust voor de
zintuigen en dragen bij aan een goede gezondheid.
Daarnaast is de aanwezigheid van een groene omgeving
voor bedrijven of personen aantrekkelijk om zich te
vestigen.
Vestigingsklimaat
Een economisch sterke regio kan niet zonder een
aantrekkelijk landschap. De aanwezigheid van groen
in en om de stad is een vestigingsfactor. Met name
voor kennisintensieve bedrijven speelt groen een grote
rol. Uit onderzoek blijkt dat kenniswerkers een groene
leefomgeving zelfs belangrijker vinden dan culturele
voorzieningen, horeca en betaalbare woningen.

Gezondheid
Groen in en om de stad heeft aantoonbare positieve
effecten op de gezondheid. Meer groen leidt onder
andere tot een lager ziekteverzuim en minder burnoutklachten. Sporten en wandelen in een aantrekkelijke
omgeving heeft invloed op het voorkomen van
overgewicht. Een gezonde bevolking leidt tot
lagere zorgkosten. Groen in en om de stad verkleint
hittestress: slaaptekort, hogere sterfte- en ziektecijfers,
lagere arbeidsproductiviteit en meer agressie tijdens
warme zomers.

De nieuwe economie volgt talent; talent volgt kwaliteit van leven, die word geleverd door een
hoogwaardige leefomgeving
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Sophiapolder (2014) gezien vanuit een oude havenkraan. Bron: Gemeente Hendrik Ido Ambacht

Belangrijke ruimtelijke opgaven

Op andere beleidsterreinen zullen zich de komende
jaren ontwikkelingen voordoen die grote ruimtelijke
gevolgen hebben en daarmee van invloed zijn op
natuur, landschap en/ of recreatie. De belangrijkste
ontwikkelingen zijn hier beschreven.
Verstedelijking
De provincie Zuid-Holland wil voor 2030 nog 150.000
nieuwe woningen realiseren. Aanvullend moeten
er tussen 2030 en 2040 nogmaals 60.000 woningen
worden gebouwd. Rotterdam neemt van de opgave tot
2030 een aanzienlijk deel voor haar rekening: 50.000.
Het bouwen van woningen, ook bij verdichting binnen
stedelijk gebied (de beoogde aanpak), heeft invloed
op het aanbod van groen en water. Hoe zorgen we er
bijvoorbeeld voor dat er ook bij een toenemend aantal
inwoners voldoende recreatiemogelijkheden zijn? Hoe
zorgen we dat de groene gebieden goed ontsloten en
aantrekkelijk blijven voor een wandeling of sport? Wat
betekent de verdichting voor de wateropgave in het
buitengebied?
Klimaatopgave
Het klimaat in Nederland verandert. Er worden
grotere extremen in temperatuur, neerslag en (zout)
waterpeil verwacht. Dit heeft potentieel gevolgen
voor veiligheid (overstroming, drinkwater) en natuur.
Zowel piekneerslag, verzilting als hittestress vragen een

andere inrichting, zowel binnen als buiten de bebouwde
kom. Het groene landschap speelt nu én in de toekomst
een belangrijke rol in het oplossen van deze opgaven.
Energietransitie
De energietransitie is verbonden met de klimaatopgave.
Het Rijk heeft als doel gesteld om in 2050 80-95%
minder CO2 uit te stoten en een volledig duurzame
energievoorziening te hebben. Het overschakelen op
hernieuwbare bronnen en lokaal geproduceerde energie
kan gevolgen hebben voor de groene leefomgeving. De
landschapstafel wil eraan bijdragen dat de ruimtelijke
gevolgen van deze transitie in harmonie zijn met het
behoud van kwalitatief hoogwaardig groen. De kansen
om tot versterking van het groen te komen dienen ten
volle te worden benut.
Landbouwtransitie
De agrarische sector is van oudsher van grote betekenis
voor Nederland. Dankzij deze sector is er voldoende
voedsel en worden landbouwproducten geëxporteerd.
Deze economische betekenis heeft ook een keerzijde.
De agrarische sector heeft een aanzienlijke invloed
op het milieu door het gebruik van pesticiden en
de uitstoot van methaan. Bovendien is het huidige
landbouwsysteem geënt op schaalvergroting en
daarmee op uitbreiding van het areaal. Die ruimte
is niet altijd beschikbaar. Er vindt in de agrarische
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sector, ook op IJsselmonde, een verandering plaats.
Het aantal agrariërs vermindert en er wordt ingezet
op natuur-inclusief boeren. Mede gezien de nabijheid
van de stedelijke omgeving, zijn er goede kansen voor
agrariërs die voor de lokale markt willen produceren
(korte ketens). Het is een uitdaging om de natuurlijke,
landschappelijk en recreatieve waarden te verhogen
van die gebieden waarvan de functie agrarisch blijft.
Vrijkomende agrarische grond zal een nieuwe groene
invulling krijgen. De landschapstafel wil voorkomen dat
deze gebieden verrommelen en de groene structuur
verder versnippert en of in kwaliteit afneemt door
bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken.
Betaalbaarheid
De financiële middelen die beschikbaar zijn voor de
inrichting en het beheer van natuur en recreatie zijn
beperkt. Veel groene functies hebben geen direct
verdienmodel. Er ligt een opgave om op een nieuwe
manier naar aanvullende financieringsbronnen en
constructies te zoeken. Dit kan zowel door partijen
binnen de eigen sector meer te laten meebetalen
als ook door koppelingen te leggen met andere
beleidsvelden en opgaven, inclusief de financiële
middelen die daaraan verbonden zijn. Daarnaast is
het in sommige gebieden mogelijk om het beheer
te extensiveren. Daardoor worden de beheerkosten
verminderd.
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Ligging in de Delta

IJsselmonde ligt in de delta van de Maas en wordt
omgeven door water: ten noorden de Nieuwe Maas,
aan de zuidkant de Oude Maas en oostelijk de rivier de
Noord. Het gebied wordt ondanks de verstedelijking en
doorsnijdingen van de grootschalige infrastructuur nog
altijd gekenmerkt door een landschap bestaande uit
rivieren, dijken, kreken en polders.
Twee keer per dag stroomt bij opkomende vloed
zeewater vermengd met rivierwater stroomopwaarts
de rivieren binnen en met afgaand tij gaat alles
weer richting Noordzee. Rondom IJsselmonde is het
verschil van eb en vloed nog goed te merken. Het
hoogteverschil in de rivieren is ruim één meter. Bij
warme zomers dringt het zoute zeewater in de rivier aan
de noordzijde op tot voorbij het eiland van Brienenoord
en aan de zuidzijde tot voorbij de Berenplaat. Dit komt
doordat er minder aanvoer is van rivierwater.

geleidelijke overgang van zoet naar zout nodig om
van de Noordzee via onze delta naar de bergen van de
Alpen te zwemmen of andersom. Tegelijkertijd zorgt
de dynamiek van het getij voor de aanvoer van voedsel
op steeds droogvallende schorren en zandplaten. Deze
omstandigheden zorgen voor een paradijs voor vogels,
waarbij sommige vogelsoorten binnen Europa specifiek
zijn aangewezen op dit soort gebieden.
Er liggen kansen voor IJsselmonde om verbinding
te zoeken met andere eilanden in het deltagebied.
In de afgelopen jaren zijn verschillende regionale
en landelijke programma’s gestart die een relatie
hebben met de deltanatuur. Denk daarbij aan Rivier
als Getijdenpark (RAGP), het Droomfonds, NLDelta en
Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water.

De ligging in de monding van de grote rivieren en aan
de zee is kwetsbaar. Stevige dijken moeten de inwoners
beschermen tegen piekafvoeren van de rivieren en
tegen de zee. Tegelijkertijd moeten we ruimte laten
voor de natuur. Want veel soorten zijn afhankelijk van
de specifieke omstandigheden in de delta. Voorbeelden
hiervan zijn de steur en de zalm, deze hebben de
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Geschiedenis

Het landschap van IJsselmonde, zoals wij dat nu kennen,
is in de afgelopen 1.000 jaar ontstaan. Toch gaat de
geschiedenis van IJsselmonde verder terug, naar de
tijd dat IJsselmonde een veenlandschap was. Het was
een open moerasgebied met geulen en kreken die in
verbinding stonden met de rivieren Merwede en Waal
enerzijds en anderzijds de Noordzee. Langs de oevers
van de rivieren lagen oeverwallen. Op deze hoger
gelegen gronden groeiden bomen. De eerste bewoning
dateert ook uit deze tweede eeuw voor Christus. Het
jagen en verzamelen ging over in akkerbouw en veeteelt
als hoofdmiddel van bestaan. Er werden lange rechte
sloten gegraven om het gebied te ontwateren waardoor
de veengrond in een snel tempo inklonk. De bodem
daalde met ongeveer één meter per eeuw, waardoor het
nodig werd om dijken aan te leggen. Rond 1180 werd
begonnen met het bedijken van de veenontginningen.
Dit nam enkele eeuwen in beslag. Door de
voortdurende inklinking van het veen en bodemdaling
kwamen overstromingen regelmatig voor. Men voerde
een voortdurende strijd tegen het water. Door de
strategische ligging van het gebied gaf men de strijd
niet op. De door de rivier afgezette kleigronden bleken
namelijk erg vruchtbaar. Op deze manier ontstonden
verschillende ‘schillen’ van dijken. De dijken werden de
belangrijkste historische structuren in de polders, waar

het leven zich tot aan het begin van de twintigste eeuw
voornamelijk afspeelde. Naast de waterstaatkundige
functie, vormden deze dijken ook lange tijd de enige
verbindingen over land. Alle bewoning en economische
activiteiten concentreerde zich op en langs de dijken,
hoewel sommige dijken tot in de jaren dertig van de
vorige eeuw nog niet eens bestraat waren.
Grote verstedelijking vanaf het begin van de 20e eeuw
Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1870
wordt Rotterdam bereikbaar voor grotere zeeschepen.
Sinds die tijd ontwikkelden de havens zich tot een zeer
omvangrijk havengebied. De werkgelegenheid nam
hierdoor toe waardoor de dorpen in IJsselmonde en
het buitengebied dichtbij de stad een aantrekkelijke
woonlocatie werden voor forensen. In eerste
instantie werd er vooral veel op en langs de dijken
gebouwd. In 1931 werd begonnen aan een ruimtelijke
toekomstvisie voor IJsselmonde. Het doel van dit
plan was een harmonische ontwikkeling te bereiken
waarin nieuwe haven- en industriegebieden, land- en
tuinbouwgronden, woningbouwlocaties en recreatieve
voorzieningen gecombineerd werden. Mede als gevolg
van het rijksbeleid van gebundelde deconcentratie zijn
de forensenplaatsen in IJsselmonde sterk gegroeid
en ontstaat de grote stedelijke agglomeratie van de

zuidelijke Randstad.
De strategische ligging van IJsselmonde tussen
Rotterdam en Antwerpen heeft tot gevolg dat
het gebied in hele grote mate doorsneden is door
verschillende vormen van infrastructuur. Al deze
doorsnijdingen delen het gebied op in kleinere, niet
eenduidig begrensde ruimten.

Reconstructiekaart van de Riederwaard in 1300 met hierop ook
de Zwijndrechtsewaard en tussenliggende Waal (bron: archief
Gemeente Barendrecht, Stadsarchief Rotterdam)
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Polder en dijkenstructuur van IJsselmonde

Verstedelijking en mobiliteit
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De huidige dijkenstructuur met het resterende buitengebied zijn gefragmenteerd
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Rijksbufferzone
Om te voorkomen dat het stedelijk gebied van
Rotterdam en Dordrecht aan elkaar zou groeien is in
1977 het oostelijk deel van IJsselmonde aangewezen als
Rijksbufferzone. Met deze Rijksbufferzone moest het
gebied een open groene zone blijven, waar de landbouw
domineert en de stad even onzichtbaar was. Na 30
jaar blijkt dat in de bufferzone toch veel woningen en
glastuinbouw zijn gerealiseerd en dat te weinig invulling
is gegeven aan de recreatiefunctie. Het stedelijk gebied
is flink uitgebreid, en ook binnen de bufferzone is de
nabijheid van de steden overal voelbaar. Het gebied is
sterk versnipperd geraakt door de aanleg van goederenemplacement Kijfhoek, de A15, de A16, en de HSL.
Het landschap staat onder druk
Het landschapsbeeld van IJsselmonde is al sinds de
vorige eeuw onder de aandacht. Opvallend is de
oprichting in 1948 van de stichting Landschapsschoon
IJsselmonde door een aantal gemeenten. Deze vroege
voorloper van de Landschapstafel Groen IJsselmonde
had als doel “het landschapsschoon op het eiland te

bevorderen en verdere ontluistering ervan tegen te
gaan”.
Ondanks deze inspanningen en ondanks de aanwijzing
als Rijksbufferzone wordt de sfeer van het eiland
bepaald door hoogbouw, sub-urbaan wonen, veel
omvangrijke infrastructuur en functies die kenmerkend
zijn voor een stadsrand. Denk daarbij aan functies
zoals tuincentra, opslagplaatsen, kassen, maneges,
stacaravans, recreatieterreinen en volkstuinen. Doordat
al deze activiteiten dicht op elkaar plaatsvinden, door
de vaak toevallige locatiekeuze en soms onverzorgde
staat en het dikwijls ontbreken van samenhang in
schaal of maat geeft dit een verrommelde indruk. In de
afgelopen jaren is er voortvarend gewerkt aan de aanleg
van groen- en recreatiegebieden. De wijze waarop is
echter behoorlijk gefragmenteerd en de verankering
in het landschap en lokale cultuurhistorie is nog niet
optimaal.

Luchtfoto van rijksweg 29, 1984 (bron: Stadsarchief Rotterdam).

“de toenemende vrije tijd en het zich uitbreidende toerisme onderstrepen echter het
gemeenschappelijk belang van alle aangesloten gemeenten bij een verzorgd landschap op
het eiland IJsselmonde. De inwoners van elk dezer gemeenten zullen het slechts waarderen
wanneer de recreatieve betekenis van de strek door “aankleding” van het landschap waar
zulks mogelijk is.”
Van de stichting Landschapsschoon IJsselmonde uit 1948
Ijsselmonde ligt in een sterk verstedelijkt gebied
bron foto: Andre Kuipers
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Overzichtskaart ontwikkelingen

Ambachtse Zoom

Ontwikkelingen op IJsselmonde

Op dit moment spelen er enkele ontwikkelingen die
invloed hebben op groen en recreatie op het eiland
IJsselmonde. Een aantal wat grotere ontwikkelingen
wordt hier benoemd. Sommige projecten worden
uitgevoerd onder de regie en met financiering van de
Landschapstafel Groen IJsselmonde.
Uitvoering Waalvisie
De Waal is een uniek stukje van IJsselmonde, met een
rijke historie en bijzondere kwaliteiten. De Waal is een
belangrijk watersysteem op IJsselmonde en levert een
bijdrage aan de klimaatbestendigheid en het recreatief
aanbod in deze regio. De charmes zijn echter niet overal
even goed zichtbaar en beleefbaar. Ook is de aansluiting
op het bestaande recreatieve netwerk niet optimaal. Op
initiatief van de landschapstafel is een visie opgesteld.
Daarin zijn een aantal opgaven benoemd zoals vertier
en waterplezier, onbezorgd wandelen en fietsen en
natuureducatie. Daarnaast zijn locaties aangeduid die
als ‘poorten’ naar de Waal kunnen worden ontwikkeld.
Aan de hand van een uitvoeringsprogramma worden de
plannen concreet uitgewerkt.
Blauwe verbinding
De Blauwe Verbinding is een 13 kilometer lange
waterverbinding tussen het Zuiderpark in Rotterdam

en de Zuidpolder in Barendrecht. Het gaat om een
recreatieve bevaarbare route voor kano’s, kleine roei- en
fluisterbootjes. De waterverbinding zorgt vooral voor
schoon en zoet water en extra waterberging. Daarnaast
vormt het een belangrijke ecologische verbinding
tussen de verschillende groengebieden. Langs de
Blauwe Verbinding is een fiets- en wandelpad aangelegd
waardoor de stad en het land beter wordt verbonden.
De komende jaren wordt de route op kleine onderdelen
aangepast.
Klimaatbuffer IJsselmonde
De Blauwe Verbinding is een belangrijk onderdeel van
de Klimaatbuffer IJsselmonde. In totaal gaat het om
een 1.000 hectare groot gebied dat als een “natuurlijke
spons” werkt. Deze spons vangt regenwater op en
staat in drogere tijden het water weer af. Zonder deze
spons zou er water uit de rivieren rond IJsselmonde
gepompt moeten worden. Door de klimaatverandering
verzilten deze watersystemen. De klimaatbuffer is ook
aantrekkelijk voor natuur en recreatie.
Buijtenland van Rhoon
Het Buijtenland van Rhoon is nu nog een overwegend
traditioneel land- en tuinbouwgebied. Het gebied is
600 hectare groot. De komende jaren wordt het een
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proeftuin waarin akkerbouw en natuur samengaan. Ook
worden recreatieve functies toegevoegd. Dit sluit aan
bij de wens van het Rijk in een door hen vastgestelde
PKB. In 2018 is deze ontwikkeling beschreven in een
streefbeeld. Dit streefbeeld is kaderstellend voor de
verdere uitwerking.
Rivier als Getijdenpark
In de Rotterdamse regio wordt de komende jaren
langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg een
aantal nieuwe getijdenparken aangelegd. Dit zorgt
voor groen en natuur op, in en direct aan de rivier. De
maatregelen versterken de recreatieve mogelijkheden
in de regio en de ecologische kwaliteit van de rivier.
Daarnaast dragen deze bij aan de waterveiligheid. Er
worden op IJsselmonde getijdenparken gerealiseerd
bij buitenplaats Het Huys ten Donck, op het Eiland van
Brienenoord en in de Rijn- en de Maashaven.
Crezéepolder en Sophiapolder
Enkele jaren geleden waren de Crezée- en Sophiapolder
in gebruik als landbouwgrond. Het zijn nu bijzondere
gebieden met getijdennatuur. In de beide polders is de
getijdenwerking van de rivier beleefbaar waardoor ze
een voor Europa zeldzaam en bijzonder gebied vormen.
Het Zuid-Hollands Landschap beheert deze gebieden.
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Zuidpolder
Een ander gebied dat de afgelopen jaren is
getransformeerd van landbouwgebied naar natuur- en
recreatiegebied is de Zuidpolder in Barendrecht. Het
gebied is circa 170 hectare groot.
Deltacorridor Rotterdam - Dordrecht
Door bureau West8 is voor de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag het concept ‘Hollandse banen’
ontwikkeld. Deze banen zijn routes die de inwoners
uit de stad via de parken in direct contact brengen met
het groene natuur- en cultuurlandschap. De routes
zijn recreatief aantrekkelijk en kunnen ook voor woonwerk verkeer worden benut. Inmiddels wordt voor
IJsselmonde het concept verder uitgewerkt in de vorm
van een deltacorridor langs de rivier tussen Rotterdam
en Dordrecht. Daarbij gaat het met name om het
verminderen van de reistijd en het veraangenamen van
de route tussen de Erasmusbrug in Rotterdam en de
Hollandse Biesbosch in Dordrecht.
Stadionpark Rotterdam
Het gebied Stadionpark in de nabijheid van Eiland van
Brienenoord gaat de komende jaren veranderen. Er is
gestart met de aanleg van een vernieuwde Sportcampus
en een Park de Twee Heuvels. Daarnaast wordt
geïnvesteerd in het Eiland van Brienenoord. Op initiatief
van Feyenoord is een nieuw stadion in ontwikkeling
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aan de oever van de Nieuwe Maas en er worden extra
woningen gebouwd. Verder wordt gewerkt aan een
nieuwe oeververbinding op deze locatie. Daardoor
wordt het eiland van IJsselmonde nog beter ontsloten
vanuit de noordoever.

centraal. Deze ontwikkeling betekent voor IJsselmonde
een bevolkingstoename en een verandering van
de bevolkingssamenstelling en daarmee ook een
verandering in de manier waarop mensen gebruik gaan
maken van het groene landschap.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Rotterdam-Zuid is een gebied in ontwikkeling. De Kop
van Zuid en Katendrecht zijn algemeen bekend. In
2022 zal het Hart van Zuid een metamorfose hebben
ondergaan. In de zuidelijke tuinsteden hebben al
grote transformaties plaatsgevonden en vindt tot
2020 gestaag sloop en nieuwbouw plaats naast
renovatie van corporatiebezit. De ontwikkeling van
aantrekkelijke woonwijken zet door met bijvoorbeeld
het afmaken van Parkstad en de ontwikkeling van
Hordijkerveld en de Wielewaal. Tegelijk kent RotterdamZuid nog grote opgaven. De werkloosheid is hoog, er
is sprake van bovengemiddeld schooluitval en met
name in de oude stadswijken is de woonkwaliteit
onvoldoende. Met vele partners wordt in het kader
van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
gewerkt aan de doelstelling om de achterstanden
in te lopen en Rotterdam-Zuid in 2031 op het niveau
van een gemiddelde Nederlandse stad te laten
functioneren. In het nationaal programma staan
de mensen, en dan vooral de opgroeiende jeugd

Lightrailverbinding Rotterdam – Dordrecht
Er wordt een studie gedaan om het OV-net uit te
breiden met een lightrailverbinding tussen Dordrecht
en Rotterdam. Deze verbinding zou worden aangelegd
op het bestaande spoor, de zogenoemde Oude lijn
(treinspoor Dordrecht-Den Haag). Metro’s kunnen
vaker rijden dan stoptreinen en ook kunnen er extra
stations worden gebouwd. De metro tussen Rotterdam
en Dordrecht moet per uur twaalf keer gaan rijden.
Deze frequentie heeft geen invloed op de intercity’s en
internationale treinen.
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Bedrijvenpark Nieuw Reijerwaard en Cornelisland
Het gebied Nieuw Reijerwaard en Cornelisland op
het grondgebied van Ridderkerk staan de komende
jaren een grote verandering te wachten. Tot 2012 was
het gebied in gebruik voor agrarische doeleinden en
glastuinbouw, dit maakt plaats voor bedrijvigheid. Voor
nieuwe bedrijven is de locatie en de aanwezigheid van
een aantrekkelijke leefomgeving in het algemeen een
belangrijke vestigingsfactor.

Trends en ontwikkelingen

Hieronder is op hoofdlijnen een aantal trends en
ontwikkelingen beschreven dat relevant is voor het
recreatieve aanbod op IJsselmonde.
• Een aanzienlijk deel van de vrijetijdsbesteding zal
in de toekomst nog steeds bestaan uit wandelen en
fietsen in de directe leefomgeving, ongeacht leefstijl
of motief. Wandelen en fietsen maakt 70% uit van
de buitenrecreatie. Door de opkomst van de e-bike
neemt de actieradius toe.
• De bevolking vergrijst. Daarmee wordt het
belang van bereikbare gebieden en voorzieningen
zoals horecagelegenheden, rustbankjes en
parkeerplaatsen in de directe leefomgeving groter.
• Gezondheid en een gezonde leefomgeving krijgen
steeds meer aandacht. Daarbij is wetenschappelijk
aangetoond dat groen meerwaarde heeft voor
gezondheid;
* natuur draagt bij aan herstel van stress,
* zet aan tot sociaal contact,
* draagt bij aan een optimale ontwikkeling van
kinderen,
* bevordert persoonlijke ontwikkeling en zingeving
* stimuleert om te gaan bewegen.
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‘Buiten is het nieuwe ‘binnen’; Nederlanders
gaan weer meer buiten sporten. Dat is gezonder,
afwisselender en door de opkomst van mobiele
technologie ook leuker. Dit betekent een toename
van onder meer bootcamps, cross fit, hardlopen,
wielrennen, geocaching, en skaten.
Jongeren beleven de natuur steeds meer via
internet en computergames en steeds minder
buiten. Voor hen neemt de waardering voor natuur
als een op zichzelf staande kwaliteit af. Attracties
en evenementen kunnen de interesse onder
jongeren voor een bezoek aan het groen in het
buitengebied vergroten.
Er is een groeiend aantal maatschappelijke
initiatieven dat zich richt op de groene
leefomgeving.
Er is meer waardering voor het oorspronkelijke
landschap (de ‘echte’ verhalen), cultuurhistorie en
een natuurlijke inrichting. Er is meer behoefte aan
authentieke en bijzondere concepten en mooie
verhalen over het landschap waarin men zich
begeeft.
De voorspelde klimaatverandering kan in
de toekomst leiden tot een toename van de
populariteit van waterrecreatie.
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4. VISIE

Legenda
plangebied
zeekleipolder
gave polder
stedelijk uitloopgebied
buitendijkse gebieden
polderdijk
linten
rivierdijk
afgedamde rivierarmen
kreek/kanaal
historische kernen
oriëntatiepunt

Bestaande landschapsstructuur
bron afbeelding: bewerking van Gebiedsprofiel IJsselmonde, Provincie Zuid-Holland 2013

Ambitie: robuust en herkenbaar deltalandschap

Landschappelijke kwaliteit bewaken

Versnipperd landschap verbinden

Het eiland IJsselmonde ligt in een unieke zoetwater
delta. Water uit heel West-Europa ontmoet hier de zee.
Ingenieuze dijken en kunstwerken beheersen het water
en houden de voeten van de bijna een half miljoen
inwoners van het eiland droog. Deze delta vormt
een druk, internationaal kruispunt voor bijzondere
trekvogels en –vissen. De overgangen tussen zoet-zout
en getijden maken het ecosysteem waar IJsselmonde
deel van is op Europese schaal bijzonder. De delta is
een vruchtbare omgeving en daardoor van ouds een
aantrekkelijke plek om te wonen. Inmiddels is het
eiland een dichtbevolkt gebied, ingeklemd tussen
stedelijke netwerken. Door de sterke verstedelijking
is het eilandgevoel en de zichtbaarheid van de delta
verminderd. De ambitie van deze visie is om het
eilandgevoel weer terug te brengen.

Land en water zijn in dit gebied onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Door de bestaande
landschapsstructuur nog steviger te ontwikkelen
wordt dit zichtbaar. Dit betekent dat buitendijks de
getijden(natuur) de ruimte krijgt én dat je de rivieren
op meer plaatsen kunt zien. Binnendijks vormen de
bestaande polders en waterstructuren met de dijken, de
Waal, de Devel en de Blauwe Verbinding een basis. De
landschapsstructuur wordt ook versterkt door natuur en
recreatiegebieden met elkaar te verbinden.

De ambitie van deze visie is om het eilandgevoel weer terug
te brengen.
Landschappelijk raamwerk
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Een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken

Wonen en werken op IJsselmonde is aantrekkelijk.
De stad en het buitengebied zijn dichtbij. Het
buitengebied levert een belangrijke bijdrage aan een
gezond leefklimaat. Om het eiland aantrekkelijk te
houden is een goede balans nodig tussen bebouwd en
onbebouwd gebied. Een belangrijke uitdaging is om het
buitengebied veilig te stellen van (nog meer) stedelijke
inrichting. Met een aanzienlijk toename van het aantal
inwoners wordt de recreatiedruk op het buitengebied
groter. Daarom worden natuur en recreatiegebieden
vanuit de bebouwde kernen en het buitengebied met
elkaar verbonden. Er zijn goede en aantrekkelijke
verbindingen tussen stad en land voor wandelen, fietsen
en sport. Verder is het recreatief aanbod afgestemd op
de bewoners van het eiland.

Samenhang tussen de groen- en recreatiegebieden en verbeterde stad-landrelaties vormen een belangrijke
opgave binnen deze visie

IJsselmonde: Je achtertuin is groter dan je denkt
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Weergave van het concept voor de visie IJsselmonde

Wat gaan we daarvoor doen?

Deze visie heeft drie speerpunten namelijk:
Natuurlijk IJsselmonde
Met deze visie wordt buitendijks ingezet op het
vergroten van de biodiversiteit langs het water en het
versterken van de beleving van het getijdengebied.
Binnendijks verbinden we de groengebieden en de
hoogwaardige natuur zodat er een sterke ecologische
structuur ontstaat. Deze verbinding is een corridor van
oost naar west.

Bereikbaar IJsselmonde
Vanuit de woonkernen ontwikkelen we duidelijke
en aantrekkelijke routes naar het buitengebied. Aan
de dijken, een kenmerkend element voor het eiland
IJsselmonde, besteden we extra aandacht. Vanaf de
dijken beleef je het polder- en deltalandschap op zijn
mooist. Speciale aandacht gaat naar de ontsluiting van
het gebied met het openbaar vervoer.

Bestemming IJsselmonde
Het groen en water op het eiland voorziet in
verschillende recreatiebehoeften van de inwoners.
Het recreatieve aanbod wordt beter afgestemd op de
gevarieerde vraag van de inwoners.
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Eiland van Brienenoord

Natuurlijk IJsselmonde

Toekomstbeeld
Het eiland IJsselmonde ligt in een unieke zoetwaterdelta welke bijdraagt aan natuurontwikkeling
in het gehele Europese stroomgebied van de Rijn. Langs de oevers van de rivieren rondom
IJsselmonde vinden we dan ook aaneengesloten gebieden met getijdennatuur. Op diverse plekken
zijn wandelpaden en bankjes waar deze getijdennatuur goed te beleven is. Ook binnendijks is een
rijkdom aan biodiversiteit te vinden.

Wat is er aan de hand?
Wie aan IJsselmonde denkt, denkt niet direct aan
natuurgebieden. Toch liggen op IJsselmonde een
aantal natuurparels verscholen. Deze liggen meestal
buitendijks, zoals de grienden, de Sophiapolder en
het eiland van Brienenoord. Binnendijks is de natuur
beperkt aanwezig. Door versnippering van gebieden,
intensief beheer en schaalvergroting bij de landbouw,
staat de biodiversiteit onder druk. Daarnaast is er een
geleidelijke toename van verzilting van gebieden.
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Getijdenatuur langs de Oude Maas

D O E L:
1. Ontwikkelen getijdennatuur
2. Klimaatrobuust eiland
3. Vergroten biodiversiteit
4. Bewustwording natuur

Wat willen we bereiken?
Ontwikkelen getijdennatuur
We willen de zoetwatergetijdennatuurgebieden langs
de rivieren Nieuwe- en Oude Maas, de Noord en Nieuwe
Waterweg beter met elkaar verbinden. Zo ontstaat een
netwerk van getijdennatuurgebieden. We zien hier niet
alleen kansen voor natuurontwikkeling. De oevers van
het water bieden ook mooie kansen voor recreatieve
mogelijkheden. Daar kan je immers genieten van een
prachtig uitzicht.
Getijdennatuur helpt ons ook te wapenen tegen de
klimaatveranderingen. Bijvoorbeeld als ‘vooroever’
bij de dijken en kades. Grote golfslag wordt door een
vooroever afgezwakt en beschermt op die manier de
dijken. Daarmee wordt de waterveiligheid vergroot.
Bovendien wordt het aantrekkelijker om langs het water
te verblijven, het is er immers koeler dan in bebouwd
gebied.
Klimaat robuust waternetwerk in de polder
Het watersysteem op IJsselmonde is nog niet voldoende
voorbereid op de klimaatveranderingen. Bij droge
periodes is er een tekort aan zoet water, dan trekt het
zoute zeewater uit de Nieuwe Maas op tot voorbij
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Rotterdam. Voor het zoetwatersysteem is IJsselmonde
in zo’n periode aangewezen op de waterinlaten vanuit
de Oude Maas, die vooralsnog minder zout is.
De binnendijkse waterstructuren (Koedood, de
Waal, Devel, Blaakwetering) vormen de basis van het
watersysteem van IJsselmonde. De Koedood maakt
deel uit van de Blauwe Verbinding, die schoon water
levert aan het Zuiderpark en tegelijkertijd is ingericht als
klimaatbuffer. Hier kunnen piekbuien korte tijd worden
opgeslagen (gebufferd). Tijdens droge periodes geeft de
klimaatbuffer het water weer vrij.
Samen met de andere waterlichamen op IJsselmonde
moet de klimaatbuffer een robuust netwerk vormen dat
voorbereid is op de extreme omstandigheden. Daarbij
willen we ook de ecologische en recreatieve kwaliteiten
verder benutten. Hiermee ontstaat een robuust netwerk
dat binnendijkse natuur en getijdennatuur met elkaar
verbindt.
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Natuurlijk IJsselmonde

Legenda
Buitendijkse natuur
Natura 2000
Getijdenatuur maken
Binnenwateren
Biodiversiteit versterken
Primaire kering
Overige dijken
Uitzichtpunten
Belangrijke waterverbindingen
Verbindingen over water

Impuls biodiversiteit
Door groengebieden te verbinden, verschillend in
te richten en te beheren ontstaat meer ruimte voor
natuur. Uiteindelijk leidt deze ruimte voor de natuur
ook tot verschillende vormen van leven, planten en
micro-organismen. Zo geven we een impuls aan de
biodiversiteit op IJsselmonde.
In de recreatiegebieden is op veel plekken een redelijk
intensief beheer waarbij er veel wordt gemaaid en
gesnoeid. Door binnen recreatiegebieden plekken
extensiever te beheren ontstaat ook meer ruimte voor
biodiversiteit. Naar verwachting zullen gebieden ook
minder intensief worden gebruikt.
Meer bewustwording
We willen de inwoners meer bewust maken van de
natuur. Zeker over regio-specifieke onderwerpen,
zoals bijvoorbeeld getijdenwerking en verzilting. Dat
is ook belangrijk omdat we van inwoners op sommige
thema’s actief actie wensen. Vooral in en nabij natuuren recreatiegebieden op IJsselmonde. Daar schiet de
informatievoorziening op dit moment namelijk tekort.
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A A N PA K:
1. Deelname programma rivier als getijdenpark
2. Dijken als groene aders
3. Voortzetten programma Waalvisie
4. Uitbreiden van de klimaatbuffer

Wat wordt de aanpak?
Deelname aan programma Rivier als Getijdenpark
We sluiten aan bij het programma Rivier als
getijdenpark voor de rivieren de Noord en de Oude
Maas. Rivier de Nieuwe Maas is via de gemeenten
Rotterdam en Ridderkerk al aangesloten op het
programma. Via dit programma delen partijen
kennis en ervaring op het gebied van getijdennatuur.
Daarbij onderzoeken we waar kansen liggen voor
getijdennatuur op het eiland.

5. Gevarieerde beplanting
6. Natuureducatie

Bedrijventerreinen langs de rivieren ondergaan een
transformatie. Op deze locaties willen we inzetten
op de aanleg van bereikbare getijdennatuur. Bij de
recreatiegebieden langs de oevers van de Oude Maas
willen we de werking van getijdennatuur meer zichtbaar
maken.
Dijken als groene aders en bijenbloemenlinten
De dijken bieden een goede structuur die we kunnen
gebruiken als bloemrijk grasland dat weinig gemaaid
wordt. Dat maakt deze bermen heel aantrekkelijk
voor bestuivers, zoals bijen. De dijken vormen een
aaneengesloten netwerk en sluiten aan op het
groenblauwe netwerk in de woonomgeving. Op deze
manier ontstaat meer ruimte voor biodiversiteit.
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Daarnaast heeft deze aanpak ook landschappelijk
meerwaarde. Dit omdat dijken vol met bloemen en
kruiden een aantrekkelijk beeld vormen.
Voortzetten programma Waalvisie
Met het programma Waalvisie is de koers ingezet om de
ecologische en recreatieve kwaliteiten van de Waal te
versterken. De komende jaren gaan we verder met het
uitvoeren van dit programma. Indien mogelijk breiden
we dit uit naar de Koedood, Devel en Blaakwetering.
Uitbreiden van de klimaatbuffer
Om de toekomstige weersextremen op te kunnen
vangen is het van belang de werking van de
klimaatbuffer nog verder te optimaliseren. Dat
betekent dat er meer buffercapaciteit en een grotere
peilfluctuatie nodig is. Met een aantal aanpassingen
in het watersysteem zou deze klimaatbuffer nog beter
kunnen werken.

Gevarieerde beplanting
In de reguliere groengebieden is de beplanting vaak
eenzijdig. Onlangs zijn in deze gebieden veel bomen
gekapt vanwege de essentaksterfte. Dit biedt kansen
om een gevarieerd en streekgebonden aanbod van
bomen en planten terug te brengen, inclusief fruit-,
notenbomen en bessenstruiken. Dit past beter in een
ecosysteem met meer biodiversiteit, het vergroot
de natuurbeleving en de bewustwording van lokaal
voedsel.

Aansluiten bij het programma Rivier als Getijdenpark

Dijken als groene aders en bijenbloemenlinten

Natuureducatie
Bewustwording groeit door goede natuureducatie.
Dit kan op diverse plekken en op veel
verschillende manieren vorm krijgen: via scholen,
vrijwilligersorganisaties, informatiepunten,
informatieborden in de recreatiegebieden en bij afvalaanbiedstations etc. We koesteren natuurverenigingen,
waterschap en andere organisaties die deze rol al
pakken en ondersteunen hen waar mogelijk.

Natuureducatie
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Robuust waternetwerk
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Uitzicht vanaf de heuvel in de Jan Gerritse Polder

Bestemming IJsselmonde

Toekomstbeeld
Op het eiland IJsselmonde is een gevarieerd aanbod aan groengebieden. Deze groengebieden
worden goed gebruikt, want ze sluiten goed aan op de wensen en recreatiebehoeftes van de
inwoners van het eiland. Veel recreanten beginnen hun uitstapje bij een van de recreatieve clusters.
Dit zijn goed bereikbare plekken met verschillende recreatieve voorzieningen bij elkaar, en waar
diverse wandel- en fietsroutes samen komen. Anderen zoeken juist de rust op, en dat kan goed
want op veel plekken is het natuurlijke karakter van IJsselmonde versterkt.

Wat is er aan de hand?
In 2018 is een analyse uitgevoerd om het gebruik van
de verschillende recreatiegebieden in beeld te brengen.
Hieruit blijkt dat het aanbod niet overal aansluit op de
vraag. Dit zijn de drie meest belangrijke oorzaken:

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat
contact met de natuur zorgt voor meer geluk en
minder stress. (IVN)

• Sommige gebieden zijn verouderd. Een groot
deel van de recreatiegebieden op IJsselmonde
is aangelegd in de jaren ‘60-’80. Deze gebieden
worden niet goed gebruikt. De basis van de
gebieden is ook steeds hetzelfde: opgespoten
landschap, soms met een zwemplas, omzoomd met
een groene grasweide met boomgroepen en paden.
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De gebieden zijn deels nog steeds als zodanig
herkenbaar en zijn toe aan een herinrichting.
• Niet voor iedereen is er een recreatief aanbod. In
de analyse zijn de leefstijlen van de inwoners van
IJsselmonde in beeld gebracht. Bij iedere leefstijl
past een ander recreatief aanbod. Voor een aantal
leefstijlen blijkt het aanbod onvoldoende.
• Grootschalige infrastructuur zorgt voor een
barrière. Met name de A29 en de A15 zorgen voor
een opdeling van het gebied en bepalen waar de
bewoners naartoe gaan. Alleen bij gebieden met
voldoende attractieve waarde zien we dat deze
barrière-werking minder is.
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Eiland van Brienenoord

Donckse velden

Valkensteinsebos

Zuidelijk Randpark

Oosterpark

Crezéepolder

Buytenland van Rhooon
Wevershoek
Waalbos

Sandelingen-Ambacht

Johannapolder
Rhoonse grienden
Hoge veld

Carnisse grienden

Jan Gerritsenpolder

Sophiapolder

Zuidpolder

Spuiveld en Vredepolder
Polder Buitenland

Develbos
Munnikenhoek

Legenda
Hooge Nesse en Veerplaat

Recreatieve clusters
Recreatiegebieden
Agrarische gebieden

Wat willen we bereiken?

D O E L:
1. Aantrekkelijk aanbod
2. Meer bewoners in het groen
3. Ontwikkelen recreatieve clusters
4. Aandacht voor cultuurhistorie

Aantrekkelijk aanbod
We willen een aantrekkelijk aanbod dat goed aansluit bij
de recreatieve vraag van onze inwoners. De recreatieve
vraag is breed in IJsselmonde. Verscheidenheid is
daarom erg belangrijk.
Meer bewoners in het groen
Bewoners die veel bewegen en veel in de natuur zijn,
blijken over het algemeen gezonder te zijn. Daarnaast
brengt een extremer klimaat hittestress in de steden
en gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom zorgen
we voor een zo laag mogelijke drempel om buiten te
bewegen. Goede paden, verbonden stukken groen,
duidelijke routes door en naar het buitengebied en
voorzieningen voor diverse vormen van (individuele)
buitensport zijn aanwezig. Ook goede verbindingen
tussen de gebieden zijn daarbij van belang.
Ontwikkelen van recreatieve clusters
We streven naar de ontwikkeling van enkele goed
bereikbare recreatieve clusters met een eigen karakter
of thema. Deze clusters hebben een grote attractieve
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waarde doordat ze in een bijzonder groen landschap
liggen en/of speciale voorzieningen bieden. Door op
een aantal plekken te intensiveren, kunnen op andere
locaties juist meer extensieve, natuurlijker en rustiger
gebieden ontstaan. Zo maken we IJsselmonde voor een
breder publiek aantrekkelijk.
Aandacht voor cultuurhistorie
De sporen van het verleden zijn terug te vinden in het
landschap van nu. Deze sporen zijn medebepalend voor
de identiteit van IJsselmonde. Voorbeelden hiervan zijn
de dijken, Waal en Devel, kasteel van Rhoon, Huys ten
Donck, Kasteel van Rhoon, de oude Barendrechtsebrug
en historische boerderijen. Deze cultuurhistorische
elementen en gebieden zijn van grote waarde. Ze
hebben aantrekkingskracht en zijn een bestemming
tijdens een wandeling of fietstocht. Daarom zetten
we ons in om deze te behouden en oude ruimtelijke
patronen terug te brengen.

49

Wat wordt de aanpak?

A A N PA K:
1. Herontwikkeling recreatiegebieden
2.

Verbeteren ondelinge samenhang 		
gebieden

3. Ontwikkelen trekpleisters

Herontwikkeling van recreatiegebieden
We vernieuwen een aantal verouderde groengebieden.
Waar mogelijk zoeken we aansluiting bij bestaande
ontwikkelingen, zoals de Wevershoek. Dit gebied krijgt
als onderdeel van de Waalvisie een kwaliteitsimpuls.
Speciale aandacht is nodig voor het Zuidelijk Randpark.
Het park is met zijn fiets, wandel- en kanoroute een
belangrijke schakel tussen de stadsparken op de
zuidoever van Rotterdam en het buitengebied.

4. Rondje IJsselmonde
5. Beheermaatregelen

Verbeteren onderlinge samenhang tussen gebieden
Barrières heffen we op door de gebieden met elkaar te
verbinden. Voorbeelden hiervan zijn:
• verbindingen tussen de Oude Maasgebieden en de
Zuidpolder,
• tussen de gebieden aan de kant van Zwijndrecht
(Hooge Nesse-Develbos-Waalbos),
• de verbindingen tussen de deelgebieden van de
Donckse Velden
• de verbindingen tussen de getijdenparken.
Binnen de Europese getijdennatuur vormen de
getijdenparken van IJsselmonde vanwege hun
ligging een cruciale schakel. De getijdenparken
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hebben dus ook een samenhang met een
omvangrijker gebied in de delta.
Ontwikkelen van trekpleisters
De trekpleisters fungeren als recreatief knooppunt
en bieden een onderscheidend aanbod. Ze worden
gebruikt als stopplek voor fiets- en wandeltochten,
maar zijn ook aantrekkelijk om langer te verblijven.
Hiervoor is samenwerking met commerciële partijen
nodig en/of een unieke plek met interessante
cultuurhistorie of natuur. Voorzieningen als horeca en
voldoende parkeergelegenheid én bereikbaarheid met
OV zijn hierbij essentieel. De Johannapolder is een
voorbeeld van een dergelijke recreatief knooppunt.
Andere locaties die zich hiervoor kunnen lenen zijn
bijvoorbeeld:
•

het gebied rond de Barendrechtsebrug (met kansen
voor biodiversiteit, cultuurhistorie en bewegen),
• het Spuiveld (meer relatie met de rivier, toevoegen
van voorzieningen),
• Donckse Velden (horeca, speelvoorzieningen en
getijdennatuur)
• Het Vrijenburgerbos waar de omgeving van de
zwemplas potenties biedt voor een meer actieve
vorm van recreatie.

Rondje IJsselmonde
Een fietsroute om de buitenrand van IJsselmonde
versterkt het eilandgevoel. Want de plekken waar zowel
het water en de polders zichtbaar zijn benadrukken de
ligging in de delta. De route is deels al bestaand, maar
er ontbreken nog schakels. De route komt ook langs
het havengebied aan de noordrand. Dit havengebied
is onderdeel van de delta en een belevenis om deze op
een veilige manier fietsend te kunnen bezoeken. De
waterbus en de pontjes maken het mogelijk de route in
te korten, en zijn een belevenis op zichzelf.
Beheermaatregelen
Bij sommige verouderde recreatiegebieden kan
worden volstaan met een andere vorm van beheer.
Denk bijvoorbeeld aan het omvormen van minder
gebruikte ligweiden tot bloemrijke graslanden met
graspaden. Op plekken waar gekapt moet worden
als gevolg van essentaksterfte kan eenvoudig een
duurzamer, gevarieerder en aantrekkelijker bos worden
gerealiseerd.

Ontwikkelen recreatieve clusters
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Rondje IJsselmonde op de fiets
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Fietsen door de Zuidpolder

Bereikbaar IJsselmonde

Toekomstbeeld
Vanuit de woonkernen leiden mooie en duidelijke routes naar het buitengebied. Dit zijn
aantrekkelijke groene routes voor fietsen, wandelen en sporten. Deze zijn gecombineerd met
lopende projecten zoals de snelfietsroutes en stad-land verbindingen. Knelpunten tussen de wijken
en de randen van de bebouwing zijn opgelost. Zo kan het recreëren vanaf de voordeur beginnen.
De dijken zijn waar mogelijk fietsvriendelijk. De recreatiegebieden zijn ook met de auto en
het openbaar vervoer goed bereikbaar. Daarom ontwikkelen we natuurhaltes, waarbij het in
de woonkernen al duidelijk is welke bus of tram je naar het buitengebied brengt. Als je bij de
natuurhaltes uitstapt, dan loop je zo het groen in.

Wat is er aan de hand?
Er zijn op IJsselmonde veel barrières naar en tussen
gebieden. Deze barrières worden gevormd door grote
infrastructuur zoals snelwegen en railinfra. Verder zijn
sommige gebieden niet logisch met elkaar verbonden
of zijn routes niet herkenbaar. Daardoor is het vanuit de
bebouwde gebieden niet duidelijk hoe je naar het groen
komt. Verkeerskundig gezien zijn er tenslotte enkele
gevaarlijke knelpunten.
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Bereikbaar IJsselmonde

Legenda
Rondje IJsselmonde
Routes in het buitengebied
Groene inprikkers
Route over dijken
Verbindingen over water

Wat willen we bereiken?

D O E L:
1. Aantrekkelijke routes vanuit 			
woonkernen
2. Goede verbindingen met de 			
omgeving (Hoeksche Waard, Biesbosch,
Krimpenerwaard en Alblasserwaard)

Aantrekkelijke routes vanuit de woonkernen
Een goede bereikbaarheid van het buitengebied en de
recreatiegebieden begint al bij de voordeur. Want als
de weg ernaartoe lastig vindbaar is, of veel obstakels
heeft, dan maakt dit het minder aantrekkelijk om de
groengebieden te bezoeken. De ambitie is daarom
om de gebieden goed bereikbaar te maken vanuit de
woonkernen, met de fiets, de auto en het openbaar
vervoer.
Goede verbindingen met de omgeving
Het eiland IJsselmonde heeft op regionaal schaalniveau
een belangrijke relatie met de Hoeksche Waard, het
Eiland van Dordrecht, de Alblasserwaard en Voorne
Putten. Deze gebieden zijn op verschillende plekken
te bereiken met tunnels, bruggen en pontjes. Voor
een goede bereikbaarheid is het belangrijk om de
recreatieve routes hierop aan te sluiten. Dit is ook nodig
omdat de actieradius met de elektrische fiets veel
groter is geworden. Het is dan ook wenselijk om het
netwerk met pontjes uit te breiden.
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Voorbeeldprofiel voor aantrekkelijke groene routes
(bron: Hollandse Banen, West8, 2016)
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Wat wordt de aanpak?

A A N PA K:
1. Ontwikkelen groene inprikkers
2. Deltacorridor Rotterddam-Dordrecht
3. Dijkenroutes
4. Natuurhaltes (en ov rondje)
5. Verbindingen over water versterken
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Ontwikkelen van groene inprikkers
Vanuit de woongebieden realiseren we aantrekkelijke
groene routes naar het buitengebied. We zoeken
aansluiting bij bestaande plannen zoals de
snelfietsroutes. Daarnaast zorgen we dat wandel- en
hardlooproutes in en naar het buitengebied uitnodigend
zijn, en al in de bebouwde kom beginnen.
Deltacorridor Rotterdam - Dordrecht
Deze deltacorridor tussen Rotterdam en Dordrecht is
een vanzelfsprekende verbinding tussen stad land en
rivier. Beide steden worden via de oostelijke rand van
het eiland IJsselmonde met elkaar verbonden. Langs
de oever is een kralensnoer aan getijdenparken en
gebiedsontwikkelingen aan, bijvoorbeeld Stadionpark,
Eiland van Brienenoord, Huys ten Donck, Sophiapolder
en Villa Augustus. Vervoersconcepten die in deze
corridor passen zijn wandelen en fietsen en het vervoer
over water. Vanuit recreatief oogpunt is deze verbinding
ook interessant richting Biesbosch en gebieden in de
provincie Noord-Brabant.
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Ontwikkelen van dijkenroutes
We willen de dijken meer betrekken in de recreatieve
routes. Dijken zoals de Essendijk, Noldijk, Pruimendijk
en Lindtsedijk geven bij uitstek vorm aan de
landschappelijke eigenheid van IJsselmonde. De
relatieve hoogte, de bochten en de oude beplanting,
dijkhuizen en boerderijen zorgen voor aantrekkelijke
fietsroutes. De dijken zijn niet altijd goed ingericht
voor fietsers, niet vindbaar in de bebouwde kom of niet
opgenomen in het recreatief fietsknooppuntennetwerk.
Hier gaan we aan werken.
Natuurhaltes
Een klein aantal groengebieden zijn met het openbaar
vervoer bereikbaar. De uitstaphaltes van bus of tram
naar de groengebieden richten we in als natuurhaltes.
Ook bij de eventuele aanleg van een light-rail verbinding
willen we een of meer natuurhaltes realiseren. Verder
is ons streven dat bij de woonkernen al duidelijk is
welke bus of tram je naar het buitengebied brengt.
Dit kan bijvoorbeeld door een icoon te plaatsen op
de lijnenkaarten in bus, tram en metro en vanaf die
halte ook de juiste richting aan te duiden. Het huidige

NS-station Barendrecht kan een rol vervullen in de
koppeling tussen het groene buitengebied en de hoog
stedelijke gebieden. Bijvoorbeeld door voorzieningen
zoals verhuur van (sport)fietsen en sportfaciliteiten
(hardlopen, skeeleren) en kaarten van wandelroutes.
Waterverbindingen een prominente rol in het recreatief
verkeer
De Waterbus, het Driehoeksveer en de pontjes over de
Oude Maas vormen belangrijke verbindingen tussen
recreatieve gebieden. Informatievoorziening over
recreatieve routes en bestemmingen ‘aan de andere
kant’ dragen bij aan het presenteren van recreatief
aanbod. Informatievoorziening over de natuur, de
getijdenwerking van de rivier bieden attractiewaarde en
dragen bij aan de educatie. Belangrijk is dat het aantal
pontjes niet afnemen in kwaliteit en dienstverlening.
Promotie speelt daarin een belangrijke rol.

Aantrekkelijke routes vanuit de woonkernen
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5. UIT VOERING

Uitvoering

We werken deze visie uit in een concreet
uitvoeringsprogramma. Dit programma is opgebouwd
uit projecten die verschillen in aard en omvang. We
zullen projecten daarom zoveel mogelijk bundelen
tot samenhangende clusters. Dit geeft overzicht en
zorgt voor een betere samenhang tussen maatregelen.
De projecten in het uitvoeringsprogramma verkeren
in verschillende fasen. Grofweg kunnen drie stadia
onderscheiden worden; projecten die nog in de
idee-fase zitten, projecten die in de ontwerp- of
voorbereidingsfase zitten en projecten die klaar zijn
voor realisatie.
Niet alle projecten in het uitvoeringsprogramma
hebben dezelfde prioriteit. De prioriteitsstelling wordt
mede bepaald door de financiële armslag van de
initiatiefnemer, vaak een gemeentelijke overheid. Want
voor veel projecten zal een financiële bijdrage nodig zijn
van de initiatiefnemer.
Voor de uitvoering van nieuwe groenprojecten is vaak
cofinanciering mogelijk. Bijvoorbeeld van de provincie
Zuid-Holland. De provincie investeert via subsidies
van regionale gebiedsprogramma’s op het gebied van
groen en recreatie. Voor de periode na 2019 zal, zo is de
verwachting, een nieuw regionaal bod moeten worden
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gedaan. Deze visie draagt bij aan de onderbouwing
van ons nieuwe bod richting de provincie. De totale
financiële bijdrage van de provincie Zuid-Holland die
voor de periode na 2019 beschikbaar is, is nog niet
bekend.
Naast deze provinciale middelen zijn er ook andere
geldstromen te benoemen:
• Middelen van het recreatieschap en van andere
terreinbeheerders;
• Middelen van de MRDH, met name voor utilitaire
fietspaden;
• Middelen via het Programma Rivier als
Getijdenpark;
• Middelen via Europese programma’s;
• Middelen van maatschappelijke organisaties en
private partijen.
Verder geldt dat projecten soms onderdeel zijn van een
integrale ontwikkeling waardoor ook middelen vanuit
andere beleidsopgaven in beeld komen (bijvoorbeeld
vanuit een wateropgave, verstedelijkingsopgave of
de energietransitie). De verwachting is dat dit in de
toekomst steeds vaker het geval zal zijn. Dit vraagt
om het maken van slimme deals, zowel op inhoud als
financieel.
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De voortgang van het uitvoeringsprogramma zal
worden gemonitord door de landschapstafel. Jaarlijks
geeft de landschapstafel een indicatie van de stand van
zaken en de besteding van de middelen. Dit is ook het
moment om de uitvoering te toetsen aan de thema’s en
doelen van deze visie.
Hoe gaan we dit bereiken?
De Landschapstafel Groen IJsselmonde is een regietafel
over groen en recreatie. In de uitvoeringsfase blijft de
landschapstafel verantwoordelijk voor het bewaken van
de samenhang tussen projecten en het bevorderen van
de voortgang in de uitvoering van projecten. Ook is de
landschapstafel verantwoordelijk voor het toekennen
van de beschikbare provinciale middelen aan de diverse
projecten.
De landschapstafel stuurt dus op hoofdlijnen, want
elk van de projecten kent een eigen trekker. De
projecttrekkers kunnen afkomstig zijn uit de deelnemers
van de landschapstafel of van daarbuiten. Zo kunnen
bijvoorbeeld ook ondernemers of maatschappelijke
organisaties trekker zijn van een project. Dit kunnen
dus ook terreinbeheer organisaties (TBO’s) zijn,
zoals Staatsbosbeheer en de Stichting Zuid-Hollands
Landschap, het natuur- en recreatieschap IJsselmonde

(NRIJ) en de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon.
Natuur en recreatieschap IJsselmonde
Van een aantal groen- en recreatiegebieden op
IJsselmonde ligt het beheer, het onderhoud en de
exploitatie bij het NRIJ. Hierin werken de gemeenten
Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Ridderkerk en Zwijndrecht samen binnen het
verband van een gemeenschappelijk regeling.
Ook sommige gebieden zijn in eigendom van deze
gemeenschappelijke regeling. Het NRIJ is in dat geval
dan ook verantwoordelijk voor de maatregelen. Een
goede afstemming tussen landschapstafel en NRIJ is,
ook in de uitvoeringsfase, belangrijk.
Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon
Het Buijtenland van Rhoon heeft een eigen
streefbeeld, een eigen financieringslijn en een
eigen organisatiestructuur. Besluitvorming over
ontwikkelingen in dit gebied vallen niet onder
de verantwoordelijkheid van de landschapstafel.
Ontwikkelingen binnen het Buijtenland van Rhoon
hebben uiteraard wel consequenties voor de rest
van IJsselmonde, en omgekeerd is dit ook het geval.
Vandaar dat het gebied integraal in deze visie is
opgenomen. Sinds medio 2018 is de Gebiedscoöperatie

Buijtenland van Rhoon vertegenwoordigd in de
landschapstafel. Daar vindt overleg en afstemming
plaats over de uitvoering van deze visie en de
maatregelen die voortkomen uit het Streefbeeld
Buijtenland van Rhoon.
Samen plannen maken, uitvoeren en beheren
Deze visie is bedoeld als een stimulerend document
dat richting geeft aan de doorontwikkeling van natuur,
landschap en recreatie op het eiland IJsselmonde.
Naast de landschapstafel hebben ook anderen hierin
een verantwoordelijkheid. Dit kunnen zowel andere
overheden, maatschappelijke organisaties, burgers als
bedrijven zijn.

initiatiefnemers.
De Landschapstafel Groen IJsselmonde wil een
verbindende partij zijn. Niet alleen tussen de
deelnemende partijen onderling maar ook tussen
deze deelnemers en andere partijen en netwerken. We
vervullen deze rol sinds de oprichting, en gaan deze
rol de komende jaren versterken. Bijvoorbeeld door
nog vaker de samenleving in te gaan, anderen actief
uitnodigen en partijen nog vaker samen te brengen
en te verbinden. Hierdoor ontstaan inhoudelijke en
financiële kansen waardoor plannen beter worden,
op meer draagvlak kunnen rekenen en worden
gerealiseerd.

Als landschapstafel staan we positief tegenover
initiatieven van maatschappelijke organisaties, burgers
en ondernemers die passen in deze visie. We gaan dan
ook graag met initiatiefnemers in gesprek. Vragen die
in zo’n gesprek aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:
Tot welke tegenprestatie is de initiatiefnemer van een
burgerinitiatief bereid in ruil voor een startsubsidie? En
wat kan de tegenprestatie zijn van een ondernemer die
extra ondernemersruimte krijgt? Met name ten aanzien
van het beheer en onderhoud van het omliggende
gebied liggen mogelijkheden voor een grotere rol van
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Colofon
De Toekomstvisie voor groen en recreatie in
IJsselmonde is opgesteld door de ambtelijke
werkgroep van de landschapstafel in samenwerking
met verschillende gebiedspartners. Deelnemers zijn:
•
•
•
•
•
•

Gemeente Ridderkerk
Gemeente Albrandswaard
Gemeente Rotterdam
Gemeente Zwijndrecht
Gemeente Hendrik Ido Ambacht
Gemeente Barendrecht

Gebiedspartners zijn: het Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde, het Waterschap Hollandse Delta en het
Zuid-Hollands Landschap.
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