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1 Inleiding  
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Polder De Kijvelanden maakt onderdeel uit van de herinrichting IJsselmonde en is een kleinschalig 
landbouwgebied van circa 64 hectare. Tevens is de polder aangewezen als ‘RodS’ (Recreatie om de 
Stad) gebied. In het landinrichtingsplan IJsselmonde (1997) werd voor De Kijvelanden een bosrijke 
invulling beoogd, als onderdeel van de Randstadgroenstructuur. In 1999 is door DLG een 
inrichtingsplan voor De Kijvelanden opgesteld. Dit plan, waarin de landbouw plaats zou maken 
voor natuurontwikkeling en recreatie, met veel opgaande beplantingsstructuren, kon echter op 
weinig draagvlak rekenen. Naar aanleiding van de onvrede bij bewoners werd de actiegroep De 
Kijvelanden opgericht. In 2006 heeft DLG aan een extern bureau opdracht gegeven om een breed 
gedragen inrichtingsvisie voor De Kijvelanden uit te werken. In deze visie wordt ervan uitgegaan 
dat de huidige vorm van landbouw in de polder grotendeels gehandhaafd kan worden. Deze 
inrichtingsvisie is, vanuit duurzaamheid en beheertechnisch oogpunt, voor de provincie en 
Staatsbosbeheer echter niet wenselijk. De provincie heeft DLG daarom opdracht gegeven om de 
beide plannen (plan uit 1999 en visie uit 2006) te combineren in een nieuw, breed gedragen, 
inrichtingsplan. Om een realistisch, haalbaar en breed gedragen inrichtingsplan op te kunnen 
stellen heeft DLG, in overleg met betrokken partijen, een haalbaarheidsstudie gedaan. Het 
resultaat van de haalbaarheidsstudie is een brief aan de provincie met daarin de uitgangspunten 
voor het inrichtingsplan.  
 
1.2 Opdracht  
 
De provincie heeft DLG opdracht gegeven een inrichtingsplan op te stellen voor De Kijvelanden 
dat aan de opgestelde uitgangspunten (zie H.2) voldoet. Daarbij wordt gevraagd twee varianten 
op te stellen waarbij wordt uitgegaan van beheer van maximaal 40 ha door een agrarische pachter 
en een variant met beheer door Staatsbosbeheer (SBB), indien geen pachter gevonden wordt.  

 
In de voorontwerpfase dienen 3 varianten te worden opgesteld, nl: 
Variant 1) met een recreatieve opvangcapaciteit van 17-20 p/ha/dag*  
Variant 2) met een recreatieve opvangcapaciteit van minimaal 15 p/ha/dag* 
Variant 3) is hetzelfde als variant 1, maar dan bij beheer door Staatsbosbeheer (indien geen 
pachter wordt gevonden 
* uitgangspunt bij variant 1 en 2 is dat het gebied voor max. 40 ha door een pachter / ondernemer 
wordt beheerd. 
 
1.3 Aanpak / leeswijzer  
 
Om tot een goed onderbouwd inrichtingsplan in drie varianten te komen worden allereerst in 
hoofdstuk 2 de uitgangspunten van de opdracht nader beschreven. Deze uitgangspunten vormen 
de basis van het ontwerp. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens bekeken op welke wijze de 
uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe wordt voor de onderdelen recreatie, 
landschap en cultuurhistorie, ecologie en agrarisch beheer zowel de bestaande situatie 
geanalyseerd als mogelijke kansen voor ontwikkeling verkend. In hoofdstuk vier worden deze 
kansen nader uitgewerkt tot een samenhangend ontwerp in drie varianten.  
Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van mogelijke locaties voor de ontwikkeling van een (kleinschalig) 
recreatief attractiepunt en een eventueel nieuw te bouwen bedrijfsgebouw. Dit laatste is mogelijk 
van belang wanneer een pachter van buiten het gebied gevonden wordt die een deel van het 
gebied agrarisch gaat beheren. Hoofdstuk 6 en 7 geven vervolgens inzicht in de besluiten en 
maatregelen die nodig zijn om het project te vervolgen (uitwerken inrichtingsplan) en daarmee tot 
uitvoering van het inrichtingsplan voor De Kijvelanden te komen.  
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2. Uitgangspunten voor inrichting en beheer 
 
Om tot de uitgangspunten voor inrichting te komen heeft DLG in een eerder stadium overleg 
gevoerd met de betrokken partijen (provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer, gemeente 
Albrandswaard, deelgemeente Hoogvliet, Waterschap Hollandse Delta, de actiegroep De 
Kijvelanden en het Delta psychiatrisch centrum). De uitgangspunten zijn door de provincie  
Zuid-Holland vastgesteld en vormen hiermee het uitgangspunt voor het ontwerp.  
Aangezien de uitgangspunten van groot belang zijn voor het ontwerp worden ze hieronder per 
thema genoemd.  
 
2.1 Recreatie 
 
Het ontwerp moet een duidelijke recreatieve meerwaarde hebben: 
• Inrichting van het gebied moet voldoen aan het beleidskader RodS; 

• Inrichtingsniveau afgestemd op opvangcapaciteit van minimaal 15, en bijvoorkeur 20 
personen per hectare per dag; 

• Toegankelijk maken van het gebied met behulp van wandelroutes en een ruiterroute; 
• Goede aansluiting op wandel- en fietsroutes in omliggende kernen;  

• Inpassen van mogelijkheden voor kleinschalige recreatieve voorzieningen; 
• Recreatieve activiteiten in, dan wel grenzend aan de polder (educatie/verkoop streekeigen 

producten). 
 
2.2 Landschap 
 
Behoud en versterking van de identiteit van het landschap door middel van: 
• Behoud en versterking van de hoofdkenmerken van het gebied: een relatief open 

middengebied, omzoomd door verdichte randen;  
• Behoud belangrijke zichtlijnen vanaf de Albrandswaardsedijk;  
• Herstel en openbaar toegankelijk maken van de (hoogstam)boomgaard;  

• Versterken van de Slaperskade als drager van de landschappelijke structuur in het gebied.  
 
2.3 Cultuurhistorie 
 
Behoud van cultuurhistorische en archeologische waarden in het gebied: 
• Behoud waardevol verkavelingspatroon;  

• Behoud en mogelijk herstel dijken en kaden;  
• Mogelijk herstel wielen langs de Kijvelandsekade;  

• Duurzaam behoud van mogelijk aanwezige archeologische resten.  
 
2.4 Ecologie 
 
Het ontwerp moet ecologische meerwaarde hebben: 
•    Benutten mogelijkheden voor ecologie binnen het agrarisch beheer (natuurvriendelijke oevers, 
      hooilandbeheer, akkernatuur, verbinding met buitendijkse grienden);          
•    Behoud natuurwaarden ijsbaan; 
•    Ecologische meerwaarde door realisatie droge verbinding en/of steppingstone tussen de   
      grienden langs de Oude Maas en het Valckesteijnse bos.  
 
2.5 Watersysteem 
 
Het ontwerp moet rekening houden met het watersysteem: 
•    Realisatie van een goed en beheerbaar watersysteem met waterkerende dijken en  

met elkaar in verbinding staande waterlopen; 
•    Waar mogelijk verbetering van de waterkwaliteit; 
•    Het waterpeil is afgestemd op de agrarische functie, zoveel mogelijk rekening houdend met de 
      ecologische waarden. 
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2.6 Agrarisch beheer 
 
Agrarisch beheer in een deel van de polder is mogelijk onder een aantal voorwaarden: 
• Maximale oppervlakte beschikbaar voor agrarisch beheer is 40 ha; 

• Minimaal 10 ha hiervan dient biologisch beheerd te worden (geen kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen);  

• Het agrarisch beheer dient te voldoen aan een aantal inhoudelijke voorwaarden.  
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3 Huidige situatie en kansen plangebied  
 
 
Om tot een inrichtingsplan in drie varianten te komen wordt eerst bekeken op welke wijze de 
uitgangspunten (hoofdstuk 2) gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe wordt per onderdeel zowel de 
bestaande situatie geanalyseerd als mogelijke kansen voor ontwikkeling verkend.  
 
3.1 Ligging en begrenzing plangebied 
 
Polder De Kijvelanden ligt ten zuiden van de kern Poortugaal op IJsselmonde. De polder grenst in 
het westen aan Hoogvliet en in het oosten aan het terrein van het Delta psychiatrisch centrum. In 
het zuiden grenst de polder aan de TBS-kliniek en de grienden van de Oude Maas. Het plangebied 
bestaat uit vier deelpolders, van elkaar gescheiden door (voormalige) kades: Binnen-Kijvelanden, 
Buiten-Kijvelanden, Slobbergorzen en Hongerland. 
 
De polder is omringd door dijken en kades, zoals de Albrandswaardsedijk in het noorden en de 
deels beplante boezemkade van de Poortugaalse Haven in het westen. Langs de 
Albrandswaardsedijk bevindt zich lintvormige bebouwing met beplanting. Het terrein van het 
Delta psychiatrisch centrum en de TBS kliniek liggen hoger dan de polder en vormen door de 
markante beplanting en bebouwing een contrast met de open polder. In het zuiden vormen de 
kade en de grienden langs de Oude Maas een duidelijke ruimtelijke grens met de polder.  
 
In de polder liggen een aantal voormalige kades, die nu nog herkenbaar zijn door de inrichting als 
grasbanen in het landschap. De Slaperskade, gelegen in het hart van de polder is daar één van, net 
zoals de Kijvelandse kade aan de oostzijde van het plangebied.  
 
Binnen het plangebied ligt een ijsbaan met een clubhuis en singels aan de oostzijde. In het 
verleden lag er een boomgaard aan de Albrandswaardsedijk. Een klein deel van de boomgaard is 
er nog, maar is verwilderd. De singels rond de voormalige boomgaard zijn nog aanwezig. De in de 
polder gelegen volkstuin valt buiten het plangebied.  
 
 

 
Topografische kaart plangebied 

Hongerland 

Binnen-Kijvelanden 

Buiten-Kijvelanden 

Slobbergorzen 
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3.2  Recreatie 
 
Huidige situatie 
Polder De Kijvelanden ligt in West IJsselmonde. Wat betreft recreatieve mogelijkheden vindt men 
in West IJsselmonde diverse natuur- en recreatiegebieden langs de Oude Maas. Meest nabij liggen 
de natuurgebieden Rhoonse grienden en Klein Profijt alsmede de recreatieve plekken / 
voorzieningen jachthaven Rhoon, Johannapolder (zwembad, toekomstig pitch en putt en 
uitbreiding fitnesscentrum) en golfbaan Oude Maas. In de genoemde natuurgebieden zijn 
wandelmogelijkheden aanwezig. Zuidelijk van De Kijvelanden ligt het kleine natuurgebiedje 
Oostpuntgriend (niet toegankelijk, te overzien vanaf Vossendijk). Zuidelijk van Hoogvliet ligt het 
Visserijgriend (waarvan een deel niet toegankelijk is) en een goed toegankelijk stadsparkje. 
Noordwestelijker langs de Oude Maas ligt het Ruigeplaatbos, dat toegankelijk is voor wandelaars. 
Andere recreatiegebieden in de omgeving zijn bos Valckesteijn en Kasteelgaarde Rhoon. Oostelijk 
van De Kijvelanden wordt in de toekomst het PMR-groengebied ontwikkeld. In het streefbeeld 
Regiopark IJsselmonde en de visie van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde worden het 
gebied van Johannapolder en Jachthaven bij Rhoon als recreatief knooppunt gezien in West 
IJsselmonde. 
 
 

 
Groen- en recreatiegebieden in de omgeving van De Kijvelanden 
 
 

Recreëren in en direct rond De Kijvelanden is op dit moment beperkt mogelijk. De regionale 
IJsselmonde Fietsroute voert o.a. door De Kijvelanden via de Slaperskade. De Albrandwaardsedijk 
is onderdeel van de Devel- en griendenroute, een andere regionale fietsroute1. De Lange-
afstandsfietsroute LF12 voert over de Vossendijk, zuidelijk langs De Kijvelanden en het Delta 
psychiatrisch centrum, verder via het Oude Maaspad naar het oosten. Ook het Oeverloperpad 
(LAW nr 6-1) loopt over de Vossendijk. Bij Rhoon zijn er wandelroutes door Rhoonse en 
Carnissegrienden, golfterrein Oude Maas en Klein Profijt. Verder zijn er geen 
regionale/bovenlokale wandelroutes bekend die gebruik maken van een andere route dan die van 
LAW. Het Wandeloverleg Zuid-Holland/Te voet concludeert in het Wandelrouteplan IJsselmonde 
2020 (Meijdam, 2008)2 dat er in West-IJsselmonde “witte vlekken” zijn bij Hoogvliet en 
Albrandswaard: hier zijn geen locale ommetjes in het buitengebied en geen goede wandelroutes 
die de woonkernen verbinden. Ook in de visie van het recreatieschap komt een tekort aan wandel- 
en fietsmogelijkheden naar voren, vooral in de regio rondom Rotterdam. Mede door toename van 
65-plussers zal die behoefte in de toekomst nog verder toenemen.  
 

                                                        
1 http://www.recreatiezuidholland.nl/content/routes_detail.asp?menu=0020000_000000_000547_000000, 
http://www.recreatiezuidholland.nl/content/routes_detail.asp?menu=0020000_000000_000680_000000   
2 http://www.zwijndrecht.nl/content.jsp?objectid=38108 
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Fietspaden in de omgeving van De Kijvelanden 
 

 
Ruiters maken nu vooral gebruik van de bestaande verharde wegen (LF/LAW aan zuidzijde, 
Slaperskade en Albrandwaardsedijk), er zijn geen vrijliggende ruiterpaden. Voor ruiters ligt er wel 
een wens voor een ruiterroute over zoveel mogelijk recreatieve ruiterpaden in en om het gebied. 
Bij het Sportpark langs de Kruisnetlaan komt in de toekomst een manege. Aansluiting vanaf die 
locatie op een ruiterroute zou een meerwaarde zijn. De verwachting is dat het recreatief 
paardrijden in de nabije toekomst nog verder toe zal nemen. 
 

 
Gewenste ruiterroutes in de omgeving van De Kijvelanden 

 
 
Kansen  
Polder De Kijvelanden kan een goede rol spelen in het recreatief aanbod en uitbreiding van het 
recreatief netwerk in de regio. Vrijliggende recreatiepaden (zeker voor wandelen waar nu veel 
gebruik van fietspaden en wegen plaatsvindt) leveren een echte meerwaarde. 
Routemogelijkheden in en om De Kijvelanden nemen toe. Diverse soorten gebruik krijgen een 
plek in polder De Kijvelanden: niet alleen routegebonden recreatie, maar ook meer 
plaatsgebonden vormen van recreatie en mooie recreatieve bezoekplekken. Met de inrichting 
kunnen de betrokken partijen inspelen op de groeiende behoefte voor sport, bewegen, spelen 
(groene speelruimte) en op de interesse in bijvoorbeeld landschap(sbeheer) en cultuurhistorie. 
Door het heel eigen (toekomstige) landschappelijke en recreatieve karakter zal het gebied een 
aanvulling op het recreatieaanbod in de regio zijn, bijvoorbeeld in de groene zoom van de Oude 
Maas en in de groenstructuur van Hoogvliet, Poortugaal en Rhoon. Ook (agrarische) ondernemers 
kunnen in deze uitbreiding en diversificatie van het aanbod een belangrijke rol spelen. 
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3.3  Landschap en cultuurhistorie 
 
Huidige situatie 
Polder De Kijvelanden is opvallend gaaf en puur van karakter gebleven. Stadsrandverschijnselen 
en verrommeling hebben nog geen vat gekregen op de polder. Enkele dijken in het plangebied 
zijn vergraven en derhalve niet of nauwelijks verhoogd ten opzichte van de omgeving. Toch is het 
dijkenpatroon, en daarmee de landschappelijke ontstaansgeschiedenis, nog goed leesbaar.  
Het agrarisch gebruik is nog steeds beeldbepalend. Akkers en weiden zorgen voor een afwisselend 
landschapsbeeld. Deze zogenaamde wisselteelt in de relatief kleinschalige polder is zeer 
kenmerkend voor De Kijvelanden en mede bepalend voor de fijne en aantrekkelijke 
landschappelijke verschijningsvorm. In De Kijvelanden worden nog traditionele gewassen 
verbouwd als graan, spruiten, rode kool en suikerbieten. De efficiëntie van het grondgebruik is af 
te lezen aan de zeer steile taluds van de ontwateringslootjes, een karakteristiek voor kleigebieden. 
 

 
 

Huidige situatie 

 
Polder De Kijvelanden maakt onderdeel uit van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland.  
Het noordelijk deel van de polder (Binnen-Kijvelanden) krijgt hierin een hoge waardering. Als één 
van de weinige polders op IJsselmonde heeft dit gedeelte een gaaf bewaard gebleven 
verkavelingspatroon met akkers en weiden én een duidelijke relatie met de dorpskern (spui- en 
afwateringssluis, havenkanaal). Het zuidelijke deel van de polder wordt redelijk hoog 
gewaardeerd. Dit deel is minder ‘gaaf’ vanwege het feit dat de dijken vergraven zijn. De 
Albrandswaardsedijk en de dijken langs de Poortugaalse Haven worden hoog gewaardeerd. 
 
Kansen  
Om het karakteristieke landschap van De Kijvelanden, met zijn cultuurhistorische en 
archeologische waarden, te behouden is het van belang het open middengebied, met daarom- 
heen plaatselijk verdichte randen te behouden en te versterken. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met de zichtlijnen vanaf Hoogvliet en vanaf de oostzijde van de Albrandswaardsedijk 
vanaf Poortugaal. De kades in het gebied en de historische verkaveling zijn belangrijke 
structuurvormende elementen waar in het ontwerp rekening mee gehouden dient te worden.  
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Open ruimte en randen  

 
3.4 Ecologie   
 
Huidige situatie 
De polder heeft geen belangrijke natuurwaarden. Dit komt vooral omdat de polder langdurig in 
intensief agrarisch gebruik is geweest. De ijsbaan heeft wel een zekere aantrekkingkracht als 
foerageer- en broedgebied voor weidevogels als tureluur en kievit, maar is te klein om een 
duurzame weidevogelpopulatie in stand te houden. Belangrijke bestaande waarden in de 
omgeving van De Kijvelanden betreffen de natuurgebieden langs de Oude Maas en bos 
Valckesteijn.  
 
Kansen  
In de Kijvelanden zijn er beperkte mogelijkheden om de ecologische waarden te versterken. Het 
gaat hier met name om kleinschalige/lokale ecologische waarden. De genoemde maatregelen en 
kansen hebben echter niet alleen ecologische, maar ook recreatieve waarden: 

- Een robuuste droge ecologische verbinding tussen de groengebieden langs de Maas en 
bos Valckesteijn is niet mogelijk aangezien dit te veel ten koste zou gaan van het 
landbouwgebied. Wel is een droge verbinding in de vorm van ‘stepping stones’ mogelijk. 
Onderdelen hiervan kunnen zijn: realisering van bos in het Hongerland en het aanleggen 
van struweel langs westzijde van het plangebied. Op deze wijze kan aansluiting gevonden 
worden bij de groene zone ten noord/westen van de Kijvelanden naar bos Valckesteijn. 
Binnen variant 3 zou onderzocht kunnen worden of een grotere mate van verdichting 
langs deze westrand van het gebied mogelijk is (in de andere varianten gaat dit te veel ten 
koste van het landbouwgebied);  

- Een ecologische oever langs de hoofdwaterloop, een verbinding tussen ijsbaan en het 
boezemwater de Poortugaalse Haven, is van lokale ecologische betekenis; 

- De lijnvormige beplantingen (in de vorm van knotwilgen langs diverse kades en paden) 
hebben vooral een landschappelijke waarde. Ecologische waarde neemt toe naarmate er 
meer ondergroei en verbinding met overige structuren is. Dit is gezien het behoud van 
openheid en doorzichten niet gewenst.  

- Er liggen kansen voor ecologische meerwaarde binnen het agrarisch beheer. 
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- Vanuit ecologisch oogpunt is clustering van weide en akkers wenselijk. Echter is dit vanuit 
de beleving van het karakteristieke landschap met een afwisseling in ruimte en tijd van 
weide en akkers ongewenst. 

 

 
Ecologische verbinding bos Valckesteijn en Oude Maas 

 
 
3.5 Agrarisch beheer  
 
Huidige situatie 
In polder De Kijvelanden worden traditionele gewassen verbouwd als graan, spruiten, rode kool 
en suikerbieten. 
 
Kansen  
Kansen voor agrarisch beheer in De Kijvelanden liggen met name in de ontwikkeling van een 
landbouwbedrijf met geïntegreerde maatschappelijke functies.  
Gezien het beperkte oppervlak van de polder en de ligging vlak nabij de dorpskernen van 
Poortugaal en Rhoon liggen kansen vooral in het betrekken van de bewoners en de verkoop van 
gespecialiseerde producten (o.a. biologische producten). Een multifunctioneel bedrijf draagt 
daarbij bij aan een levendig recreatielandschap met specifieke karakteristieken. Het meest 
interessant, en in de omgeving van Rotterdam ook vrij uniek, is een biologisch gemengd bedrijf 
(combinatie akkerbouw, tuinbouw en veeteelt). Zeker omdat wisselteelt zeer gewenst is bij 
biologische bedrijfsvoering is een bedrijfsareaal van 40 ha aan de krappe kant. Daarom kan 
gezocht worden naar kansen, zoals bijvoorbeeld het door de ondernemer inscharen van vee in 
een deel van de recreatiegebieden in De Kijvelanden of in aangrenzende landbouwgebieden. 
 
Praktisch gezien voldoet de uitgangssituatie in de polder aan de eisen die (biologische) landbouw 
stelt. Het is de vraag of het voor één ondernemer mogelijk is om gangbare en biologische 
landbouw binnen één bedrijfsvoering te combineren. Een volledig biologisch bedrijf is daarom 
zeer aan te bevelen. Daarbij is de opbrengst van biologische producten hoger dan gangbare 
producten en biedt biologische landbouw meer mogelijkheden voor educatie / recreatie. Indien 
een ondernemer zich nieuw in het gebied moet vestigen dan is de mogelijkheid om in of nabij het 
plangebied een boerderij te bouwen wenselijk. Aangezien een duurzaam agrarisch beheer van De 
Kijvelanden gewenst is dient het bedrijf een rendabele bedrijfsvoering te hebben. Compensatie 
van inkomstenderving door paden en lijnvormige beplanting (o.a. knotwilgen) op de agrarische 
productie ligt in dat geval voor de hand, via bijvoorbeeld een lagere pacht. Aangezien het 
ontwikkelen van een recreatief landschap uitgangspunt is dient de agrarische bedrijfsvoering aan 
een aantal voorwaarden te voldoen. 
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3.6 Overig 
 
Een aantal aspecten zijn van belang voor de ontwikkelingskansen van met name ecologie en het  
agrarisch beheer (watersysteem, bodemgesteldheid, hoogteligging  en ontsluiting). Daarom 
worden deze aspecten hieronder nader toegelicht. 
 
Watersysteem 
Polder De Kijvelanden is een zelfstandig bemalingsgebied. Via het boezemwater van de 
Poortugaalse Haven wordt het water vanuit de Oude Maas aangevoerd. Het teveel aan water 
wordt geloosd op de Poortugaalse Haven. De polder kent drie waterpeilen, die zijn afgestemd op 
het agrarische gebruik van de gronden: 
Peilvak A: zomerpeil 0,75 m. –NAP / winterpeil 0,75 m. –NAP; 
Peilvak B: zomerpeil 1,05 m. –NAP / winterpeil 1,15 m. –NAP; 
Peilvak C: zomerpeil 0,80 m. –NAP / winterpeil 0,80 m. –NAP; 
 
 
 

 
 
Waterhuishouding  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 0,75 

- 1,05 

- 0,80 
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Bodemgesteldheid en hoogteligging 
De bodem in het plangebied bestaat voornamelijk uit kleiige kalkrijke poldervaaggronden. Enkele 
plekken worden gekenmerkt door zware klei. De ijsbaan heeft een andere bodemsamenstelling 
met lichte zavel, als gevolg van vergravingen en het extensieve gebruik sinds 1899. 
Het grootste gedeelte van de polder heeft een hoogteligging van circa 0 m. NAP of iets lager.  
De noordelijke hoek van de polder tegen Poortugaal is hoger gelegen (tot 1 m. +NAP).  
Ook het Hongerland is enigszins hoger, namelijk tot circa 0,50 m. +NAP. 
 

 
 
Hoogtekaart: gemiddeld 0 tot 0,25 m –NAP, Hongerland en noordelijk gedeelte ligt hoger 

 

 
 
Bodemkaart: kalkrijke poldervaaggronden (geel is lichte zavel, donkergroen is zware klei) 
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4 Ontwerp in drie varianten   
 
4.1 Inleiding 
 
Voor polder De Kijvelanden zijn 3 inrichtingsvarianten opgesteld, die van elkaar verschillen in 
recreatieve opvangcapaciteit en in het beheer. 
Het gaat om de volgende varianten: 
Variant 1: recreatieve opvangcapaciteit is 17-20 personen/ha/dag, agrarisch beheer door pachter 
Variant 2: recreatieve opvangcapaciteit is minimaal 15 personen/ha/dag, agrarisch beheer door 
pachter 
Variant 3: dezelfde recreatieve opvangcapaciteit als variant 1, beheer door Staatsbosbeheer. 
 
In dit hoofdstuk worden de drie inrichtingsvarianten nader toegelicht. Daarbij is variant 1 het 
meest optimale ontwerp voor de polder. In dit ontwerp zijn de beschreven kansen die de polder 
biedt voor zowel recreatie, landschap, natuur als agrarisch beheer zoveel mogelijk benut. 
Varianten 2 en 3 zijn daarvan afgeleid. Conform de opdracht wordt bij variant 2 uitgegaan van 
lagere inrichtingskosten bij een recreatieve opvangcapaciteit van minimaal 15 personen per ha per 
dag. Variant 3 heeft een even grote opvangcapaciteit als variant 1, maar gaat uit van beheer door 
Staatsbosbeheer. Dit in het geval er geen geschikte pachter voor het agrarisch beheer kan worden 
gevonden. 
 
Bij het opstellen van de varianten is gekeken naar verschillende mogelijkheden om de recreatieve 
opvangcapaciteit te beïnvloeden. Gekozen is voor maatregelen die zowel effect hebben op de 
opvangcapaciteit als op de inrichtingskosten. De verschillen in de varianten komen dan ook tot 
uitdrukking in een afwijkende landschappelijke invulling en verschil in recreatieve voorzieningen.  
De padlengte is – vanwege het belang voor de toegankelijkheid en daarmee de opvangcapaciteit - 
in alle varianten gelijk gehouden (ca 150 m/hectare). Variant 3 wijkt alleen af van variant 1 in de 
invulling van de delen met landbouwkundig gebruik.   
 
In bijlage 2 worden de uitgangspunten en de berekeningen van de recreatieve opvangcapaciteit 
nader toegelicht.  
 
4.2 Toelichting inrichtingsvariant 1   
 
4.2.1 Inrichtingsprincipe 
 
De basis voor het ontwerp van alle 3 de varianten is een zonering van functies. De zonering 
betreft: een intensieve recreatiezone in het noorden, een open agrarisch middengebied en een 
verdichte en rustige zone nabij de bossen langs de Oude Maas in het zuidelijk gelegen 
Hongerland.  
 
De randen van het gebied worden landschappelijk versterkt. Op deze manier ontstaat een zeer 
toegankelijk landschap met veel gebruiksmogelijkheden van de meer verdichte randen. Vanuit 
deze randen is de centraal gelegen open middenruimte goed waarneembaar. Het hoofdkenmerk 
van polder De Kijvelanden als open landschap in een verdichte en deels verstedelijkte omgeving 
blijft daarmee behouden.   
 
Randen en overgangszones worden steviger aangezet door kleine beplantingselementen 
(struweel, bosjes en lijnbeplanting). Vergraven kades worden weer herkenbaar gemaakt door,  
zo mogelijk, ophoging en door (lijn)beplanting aan te brengen. Als suggestie voor lijnbeplanting 
langs akkers worden knotwilgen meegegeven, omdat dit past in het agrarische landschapsbeeld. 
Dit ziet men ook terug aan de Slaperskade. De kades in De Kijvelanden vormen een belangrijke 
structuur voor het padennetwerk. 
Daarnaast worden de wielen weer teruggebracht. Dit zijn waterpartijen van maximaal enkele 
tientallen meters groot. Het gebied rondom de wielen is aantrekkelijk voor wandelaars en als plek 
om te vertoeven. Er loopt een wandelroute langs en er komen zitplekken. De wielen krijgen een 
natuurlijke zoom van ruigte met natuurlijk grasland.  
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4.2.2 Inrichting deelgebieden 
 
Noordelijke recreatiezone 
De recreatiezone in het noordelijk deel van De Kijvelanden krijgt vooral een cultuurlijk karakter, 
met afwisseling van open en gesloten plekken, rechte en kronkelende structuren en plekken als de 
boomgaard en andere openbare ‘tuinvormen’. Ook komt er een wat stevigere waterpartij. De 
overgang met het landbouwlandschap wordt herkenbaar aangezet met beplanting en een 
natuurvriendelijke oever. 
 
De recreatiezone wordt ingericht voor diverse doelgroepen die behoefte hebben aan bijvoorbeeld 
gezelligheid en ontmoeting, ‘iets te doen’ of ‘iets te leren’. Voor zowel sport en spel als educatie 
(natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw) is een belangrijke rol weggelegd in het ontwerp. 
Daarnaast is een plek voor een hapje en een drankje erg belangrijk voor de aantrekkingskracht 
van het gebied en de volledigheid van het recreatieve pakket. Kinderen en gezinnen en 
betrokkenen/geïnteresseerden vormen belangrijke doelgroepen.  
 
De intensieve recreatiezone geeft plek aan de volgende mogelijke voorzieningen:  

• Speelweide (trapveld, speelbosje, speelelementen, thematisch speelpad) 
• Picknick- en bbqweide, rustplekken 

• Openbare (pluk)boomgaard 
• Kleinschalig recreatief attractiepunt 

• Openbare tuin, bijvoorbeeld een kruidentuin of heemtuin, tuin met bessen of oude 
gewassen  

 
De boomgaard vervult een brede functie; plukken, spelen, genieten, leren. Een soort struin- en 
pluktuin.  
 
Aansluitend op het karakter van het gebied (boomgaard, landbouweducatie, streekproducten) is 
ook een plek bedacht voor bijvoorbeeld een openbare tuin, kruidentuin, imkerij. Dit is te 
combineren met een doolhoftuin voor kinderen.  
 
De inrichting en het beheer van de boomgaard en de tuinen kan heel goed samen opgepakt 
worden met bijvoorbeeld verenigingen en buurtbewoners. Ook het Delta ziekenhuis en de 
toekomstige ondernemer/pachter kunnen daarbij een rol spelen. 
 
De intensieve recreatiezone krijgt een recreatief attractiepunt. Dit punt kan bijvoorbeeld bestaan 
uit een kinderboerderij, informatiepunt of winkeltje met landbouwproducten. De invulling en de 
ligging van een recreatief attractiepunt zal, samen met betrokken partijen, in een volgende fase 
nader worden bepaald.  
 
Middengebied 
Het middengebied (circa 40 ha) houdt een open en agrarisch karakter. Het accent ligt hier op 
routegebonden recreatie (wandelen, fietsen, ruiters). Er zullen meerdere wandelpaden langs de 
randen van de akkers komen te liggen. De akkerranden hebben een landschappelijke en 
ecologische betekenis als bloemrijke linten tussen de akkers.  
 
De Slaperskade vormt een belangrijk onderdeel van de routestructuren. Aan deze centrale as 
worden daarom ook verschillende zitplekken en wandelroutes gekoppeld. 
 
In het deel ten noorden van de Slaperskade ligt het voor de hand om de landbouw een sterk 
gastvrij stadslandbouwkarakter te geven, gericht op o.a. educatie en leuke plekken en attracties 
voor bezoekers. Vanuit dat opzicht ligt lokalisering van biologische landbouw in het noordelijk 
deel van het plangebied voor de hand.  
 
Het gebied ten zuiden van de Slaperskade krijgt tevens een recreatieve invulling, maar minder 
intensief dan het noordelijk deel. Ook hier ligt het accent op routegebonden recreatie. Langs de 
Kijvelandsekade worden een aantal ‘wielen’ weer in oude glorie hersteld.  
Ze bieden de mogelijkheid voor een avontuurlijke manier van recreëren, mede door het aanleggen 
van ‘natuurlijke/avontuurlijke’ paden en routes.  
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Langs de Poortugaalse haven wordt door het pluksgewijs aanbrengen van struweel langs de 
Nieuwe Buitenkade en de Kijvelandse Havendijk een ecologische verbinding gecreëerd tussen de 
groengebieden ten noorden en ten zuiden van polder De Kijvelanden.  
 
Zuidelijk gelegen Hongerland 
Polder Hongerland krijgt een bosrijke invulling met een recreatieve functie. Landschappelijk sluit 
dit aan op de bosgebieden aan de Oude Maas. Het wordt een bos met open plekken, paden en 
recreatieve plekken.  
Ter hoogte van polder Hongerland zal een brug over de Poortugaalse Haven worden aangelegd, 
zodat de paden in De Kijvelanden goed zijn aangesloten op de groengebieden aan de 
zuidwestzijde van Hoogvliet.  
 
 

 
 
Inrichtingsvariant 1 
 
De plankaart met legenda van inrichtingsvariant 1 is bijgevoegd (bijlage 1).  
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4.2.3 Routes en ontsluiting 
 
Routes 
Vanuit de verschillende entrees (aansluitend op de omgeving) zijn routemogelijkheden door het 
gebied aangebracht. De belangrijkste entrees liggen aan de noordzijde van het gebied; vanuit 
deze entrees zijn in de toekomst enkele korte en wat langere ommetjes mogelijk. Vanuit Hoogvliet 
is toegang tot het gebied mogelijk via de Slaperskade en via een nieuwe brug ter hoogte van 
polder Hongerland. De zoneringgedachte uit zich in een grotere paddichtheid en groter aanbod 
van goed begaanbare paden ten noorden van de Slaperskade. Belangrijk onderdeel van het 
routenet vormt het gebruik van de typerende ontsluitingsstructuur van kades. Een goede 
begaanbaarheid van de paden is belangrijk. In het gebied ten noorden van de Slaperskade nemen 
halfverharde paden daarom een belangrijke plek in. In het gebied ten zuiden van de Slaperskade 
komen voornamelijk onverharde (gras)paden, welke voldoende drooglegging dienen te hebben.   
 
Voor fietsers en ruiters komen verschillende paden in het gebied die vooral onderdeel kunnen 
worden van een grotere route in de omgeving. Belangrijk is dat fietsers langs de recreatieve 
voorzieningen en het recreatief attractiepunt gevoerd worden. Een ruiterpad maar ook een 
volledige ruiterronde (vanuit de toekomstige manege) door De Kijvelanden zou meerwaarde 
hebben (bijvoorbeeld voor buitenlessen): via polder Hongerland, de omliggende kades en de 
Slaperskade. De entreebrug moet dus ook te gebruiken zijn door ruiters. Met de manege kunnen 
afspraken gemaakt worden over een bijdrage aan het beheer van de paden.  
  
Parkeren  
Er wordt voorlopig uitgegaan van circa 30-35 aan te leggen parkeervakken verdeeld over 1 à 2 
plaatsen. Daarbij gaat het vooral om een locatie bij de ijsbaan. Deze functioneert dan voor het 
gehele intensievere bezoekgebied. Het is ook mogelijk de parkeerplaats bij de ijsbaan te 
gebruiken, met eventueel een korte wandeling naar het recreatief attractiepunt. Op die manier is 
er sprake van zo min mogelijk autoverkeer in het gebied.  
Desgewenst kan een tweede kleinschalige parkeervoorziening nabij de oostelijke entree een plek 
krijgen (langs de Kijvelandsekade). 
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4.3  Toelichting inrichtingsvariant 2  
  
Het uitgangspunt bij deze variant is om de inrichtingskosten omlaag te brengen, waarbij de 
minimale recreatieve opvangcapaciteit 15 personen per hectare per dag is. Daarbij is vooral 
gekeken naar kostenbesparende maatregelen in verhouding tot de opvangcapaciteit. 
De inrichting van het gebied zal hetzelfde zijn als in variant 1, inclusief de aanleg van recreatieve 
routes en de beplantingselementen. Alleen zullen er in de recreatiezone minder 
recreatievoorzieningen worden aangelegd, en wijkt de inrichting van polder Hongerland af.  
 
Het recreatieve attractiepunt komt in deze variant te vervallen en krijgt een invulling als ligweide / 
dagrecreatieterrein. Daarnaast is ervoor gekozen om in deze variant kosten te besparen door geen 
recreatieve voorzieningen zoals een trimbaan, boomhut etc. in de intensieve recreatiezone aan te 
leggen. Uiteraard worden in deze variant wel bankjes en picknicktafels en eenvoudige 
speelvoorzieningen zoals goalpaaltjes aangebracht.   
 
Polder Hongerland krijgt een andere invulling, namelijk een meer open landschap van natuurlijk 
grasland en ruigte met wandelpaden. 
 
 

 
 
Inrichtingsvariant 2 
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4.4  Toelichting inrichtingsvariant 3 
  
Variant 3 is identiek aan variant 1, echter zal Staatsbosbeheer bij deze variant het plangebied zelf 
beheren. Het verschil met variant 1 is dat er geen agrarisch beheer plaatsvindt. Het middengebied 
blijft wel een open karakter behouden en wordt ingericht als droog natuurlijk grasland met 
botanische waarden (met net als in de vorige varianten lijnbeplantingen langs de randen en 
kades). De recreatieve invulling met paden en voorzieningen blijft gehandhaafd. Het ligt voor de 
hand dat het open middengebied middels begrazing wordt beheerd. Met betrekking tot de 
inrichting is rekening gehouden met het aanbrengen van extra dammen en hekken om begrazing 
in combinatie met recreatie mogelijk te maken.    
 
 

 
 
Inrichtingsvariant 3  
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4.5      Voorwaarden agrarisch beheer 
 
Maximaal 40 hectare van polder De Kijvelanden komt in aanmerking voor agrarisch beheer 
(variant 1 en 2). Het gaat om een aaneengesloten gebied in het midden van De Kijvelanden.  
Door agrarisch beheer in dit deel van de polder behoudt het landschap zijn openheid en identiteit. 
Voor dit gebied wordt, volgens een vastgestelde procedure, een pachter/ondernemer gezocht die 
het gebied kan beheren volgens een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in 
een overeenkomst tussen Staatsbosbeheer, de gemeente en de provincie. Bij voorkeur wordt 
gezocht naar een stadslandbouwbedrijf met geïntegreerde maatschappelijke functies. Meest 
optimaal is een gemengd biologisch bedrijf, omdat dit o.a. aantrekkelijk is voor stedelingen en 
uniek is in deze omgeving. In het ontwerp zijn, gezien het ecologisch en recreatief belang, een 
aantal inrichtingsmaatregelen definitief gelokaliseerd. De nadere invulling van een aantal andere 
maatregelen wordt echter in overleg met de pachter/ondernemer verder uitgewerkt, zodat een 
goede afstemming mogelijk is tussen agrarische bedrijfsvoering en recreatie en natuur.   
 
Wat zijn de vaste onderdelen van het inrichtingsplan: 

- Ligging open en agrarisch beheerd middengebied van circa 40 ha; 
- Locatie lijnvormige beplanting langs een aantal paden ten noorden van de Slaperskade: de 

landschappelijke elementen (knotwilgenlaantjes of andere vormen) hebben als belangrijk 
doel zicht weg te nemen op recreanten. Hierdoor wordt de druktebeleving minder en 
kunnen meer recreanten zich tegelijkertijd in het gebied bevinden.  

- De locatie van de wandel-, fiets- en ruiterpaden in de recreatiezone en op de (historische) 
kades zoals de Slaperskade en de Kijvelandse kade.  

 
Wat kan nader ingevuld worden door de pachter/ondernemer:  
Een aantal onderdelen staat niet geheel vast en dient, in een volgende fase, samen met een 
ondernemer verder uitgewerkt te worden. Het gaat om de volgende onderdelen die nader 
gelokaliseerd moeten worden: 

- De wandelpadenstructuur in het agrarisch te beheren gebied. Wat betreft de precieze 
ligging van de wandelpaden langs de akkers zijn aanpassingen mogelijk. Padlengte/-
dichtheid is een vast gegeven (ca 150m/ha). De locatie van de paden ten noorden van de 
Slaperskade liggen echter vast vanwege de noodzaak van goede verbindingen tussen de 
Slaperskade en de recreatiezone.  

- Lijnvormige beplanting langs een aantal paden: met de ondernemer kan overlegd worden 
welke soort beplanting het meeste gewenst is. 

- De ondernemer is verantwoordelijk voor het agrarisch beheer. Daarnaast is het mogelijk 
dat hij/zij een rol speelt in het beheer van de overige delen van het gebied (bijvoorbeeld 
de boomgaard). 

- De configuratie van biologische en niet-biologische landbouw, en akkerbouw en veeteelt 
is in principe flexibel. Wel bestaat er voorkeur voor lokalisering van biologische landbouw 
in het agrarische gebied ten noorden van de Slaperskade (vanwege beleving en educatie). 

- Uiteraard zijn er mogelijkheden voor inrichtingsmaatregelen vanuit de ondernemer die de 
recreatieve gebruiks- en belevingswaarde verder versterken, zoals bijvoorbeeld 
akkerrandenbeheer (bloemrijke randen). 

 
Locatie voor een bedrijfsgebouw 
Indien het wenselijk is dat een ondernemer zich in het plangebied vestigt kan overwogen worden 
om in De Kijvelanden een locatie aan te wijzen waar eventueel de bouw van een bedrijfspand 
mogelijk is (zie hoofdstuk 5).  
 
Wervingsprocedure ondernemer 
Na vaststelling van het inrichtingsplan zal een wervingsprocedure starten om een ondernemer te 
vinden die aan de vastgestelde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden worden bij de start van 
de wervingsprocedure bekend gemaakt.   
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5 Locatiestudie recreatief attractiepunt / bedrijfsgebouw 
 
Vanuit twee invalshoeken kan het wenselijk zijn om een bebouwingselement in polder De 
Kijvelanden mogelijk te maken:  
- Om een recreatief attractiepunt toe te voegen; 
- Om ruimte te bieden voor vestiging van een agrarisch ondernemer in het gebied.  
 
Het toevoegen van bebouwing in De Kijvelanden is vanuit het behoud van openheid van het 
gebied echter niet vanzelfsprekend. Daarom is een verkenning uitgevoerd van mogelijke locaties 
voor beide typen bebouwing. De locaties zijn afgewogen tegen de impact die ze hebben op met 
name de openheid van het gebied.  
 
5.1 Locatie recreatief attractiepunt 
 
Het realiseren van een (kleinschalig) recreatief attractiepunt draagt in hoge mate bij aan de 
recreatieve beleving van De Kijvelanden (zie par. 4.1).  
Om te komen tot een goede locatie voor dit attractiepunt is, a.h.v. een aantal criteria, bekeken 
welke locaties binnen De Kijvelanden hiervoor in aanmerking komen. Daarbij  zijn zowel 
algemene/landschappelijke criteria als recreatieve criteria gebruikt: 
 
Algemene/landschappelijke criteria: 

- Behoud van het open middengebied; 
- Zichtbaar / open blijven van de entrees van het gebied; 
- Zo veel mogelijk voorkomen van extra auto-ontsluiting.  

 
Recreatieve criteria: 

- Ligging in of nabij de intensieve recreatiezone in het noorden van de polder; 
- Goede bereikbaarheid voor recreanten middels fiets- en wandelpaden; 
- Bereikbaar met de auto of ten minste een parkeerplek nabij gelegen. 

 
Bij het zoeken naar een locatie voor een recreatief attractiepunt moet aansluiting gezocht worden 
met parkeermogelijkheden. Kansen liggen bij de huidige parkeermogelijkheden bij de ijsbaan of 
bij de ingang van de Slaperskade. 
 
Conclusies 
Op basis van deze criteria zijn een aantal conclusies te trekken. Gezien het belang van de 
openheid is het toevoegen van bebouwing in de noordoosthoek (ingang Slaperskade) niet 
wenselijk. Dit geldt ook voor het gehele westelijk deel van de polder en het realiseren van 
bebouwing in het gebied ten zuiden van de Slaperskade. Daarentegen is een locatie centraal in 
het noordelijk deel (de recreatiezone) het meest interessant, nabij de diverse recreatieve plekken. 
De volgende locaties komen in aanmerking: 
 
Locatie 1 
Wanneer een recreatief attractiepunt aan de rand gesitueerd wordt zou de bestaande boerderij 
ten zuiden van de Albrandswaardsedijk bij de entree vanaf Poortugaal interessant kunnen zijn 
(dichtbij de bewoning, goed bereikbaar voor langzaam verkeer, geen extra ontsluiting voor 
autoverkeer nodig). Deze optie staat of valt echter met de bereidwilligheid van de huidige 
bewoners om hier invulling aan te geven.  
 
Locatie 2 
De zeer goede plek voor een (kleinschalig) recreatief attractiepunt is de locatie centraal in de 
recreatiezone. De openheid van de polder blijft hiermee behouden. De locatie biedt verder goede 
mogelijkheden voor parkeren en heeft een centrale ligging in de recreatiezone en nabij het 
landbouwgebied. 
 
Locatie 3 
Een optie is het medegebruik van het clubhuis van de ijsbaan voor natuureducatie in De 
Kijvelanden. De mogelijkheden hiervoor worden besproken met de ijsbaanvereniging. 
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Locatie 4 
Ook is een directe ligging aan de Slaperskade of aan de randen van de polder (daar waar 
bestaande autowegen zijn) denkbaar. In het geval dat langs de Slaperskade een locatie gewenst is, 
kan gedacht worden aan de huidige locatie van de werkschuur. Deze plek ligt centraal in het 
gebied, met een grote afstand tot andere verdichtingen, zodat de locatie als puntelement in de 
openheid herkenbaar kan blijven. Door de bestaande bocht in de Slaperkade op deze plek blijft de 
zichtlijn op het open middengebied vanaf het westen grotendeels behouden.  
 
Advies 
Gezien de genoemde voordelen lijkt locatie 2 de meest geschikte locatie voor de ontwikkeling van 
een kleinschalig recreatief attractiepunt. Bij de nadere invulling van het recreatiepunt dient een 
goede afstemming plaats te vinden van de nieuwe functie met bestaande functies in of nabij het 
plangebied, zoals mogelijkheden voor educatie in het clubhuis (ijsbaan) en bezoekerskas (Delta 
terrein). 
 
 
5.2 Locatie bedrijfsgebouw 
 
DLG heeft extern advies gevraagd over de wijze waarop het agrarisch beheer in polder De 
Kijvelanden ingevuld kan worden. In dit advies is aangegeven dat, als er een ondernemer van 
buiten het gebied gevonden wordt, deze de mogelijkheid moet krijgen om in of in de nabijheid 
van het plangebied zijn bedrijf te vestigen. Daarom is verkend welke locaties in De Kijvelanden 
eventueel in aanmerking kunnen komen voor de vestiging van een bedrijf. Uitgangspunt is dat dit 
bedrijfsgebouw ook dienst kan doen  als  recreatief attractiepunt.  
T.a.v. de locatie voor een bedrijfsgebouw zijn, naast de bovengenoemde algemene criteria, de 
volgende criteria gebruikt:  

- Goede bereikbaarheid voor recreanten middels fiets- en wandelpaden; 
- Goede bereikbaarheid met auto- en landbouwverkeer;  
- Locatie dient minimaal op 200 m. afstand van bebouwing te liggen (dit i.v.m. 

stankoverlast); 
- In het geval van een gemengd bedrijf: ligging bedrijfslocatie nabij percelen waar 

begrazing kan plaatsvinden.  
 
Conclusies 
Wanneer alle criteria in ogenschouw worden genomen dan zijn een aantal locaties in De 
Kijvelanden geschikt bevonden voor de plaatsing van een bedrijfsgebouw:  

- Aan de zuidrand van de recreatiezone (locatie 2): vanwege de centrale ligging ten opzichte 
van de intensieve recreatiezone en het agrarisch te beheren gebied en de mogelijkheid om 
het parkeren bij de ijsbaan en het parkeren bij een bedrijfsgebouw te combineren.  

- Ter plaatste van de huidige werkschuur (locatie 4): vanwege de ligging aan de Slaperskade 
(recreatief goed ontsloten, bestaande ontsluiting kan worden gebruikt).  

 
Advies 
Aangezien in de voorontwerp fase nog niet bekend is of een bedrijfslocatie in het plangebied 
nodig is (indien er een ondernemer van buiten het gebied wordt gevonden) wordt geadviseerd 
om hier bij het besluit over het definitief ontwerp een besluit over te nemen (naar verwachting 
begin 2011). Hierbij dienen mogelijke alternatieve vestigingsmogelijkheden in de directe nabijheid 
van het plangebied te worden meegenomen. 
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Locatiestudie recreatief attractiepunt / bedrijfsgebouw 
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6 Naar uitvoering 
 
6.1  Financiering  
 
Inrichtingskosten 
Voor de drie varianten zijn de inrichtingskosten berekend volgens SSK systematiek. De 
inrichtingskosten betreffen niet alleen de aanlegkosten, maar ook voorbereidingskosten, opstellen 
bestek, kosten voor directievoering, vergunningen, onderzoek etc. Aangezien het om een 
voorontwerp plan gaat, betreft het een globale raming.   
 
In onderstaande tabel worden de hoofdelementen en totale kosten van de 3 varianten 
weergegeven.   
 

 Omschrijving werkzaamheden Variant 1 Variant 2 Variant 3 
    
1. Grondwerk  € 100.656 € 98.525 € 100.656 
2. Aanleg beplanting (bos, struweel, lijnvormige 
beplanting, gras) 

€ 185.440 € 139.040 € 185.440 

3. Extra voorzieningen (aanbrengen hekken t.b.v. 
begrazing, extra gras inzaaien) 

  € 26.644 

4. Aanleg dammen en wandelbrug € 98.000 € 98.000 € 98.000 
5. Aanleg paden  € 155.760 € 155.760 € 155.760 
6. Recreatieve voorzieningen 
(speelvoorzieningen, trimbaan, boomhut, 
uitkijkpunt, picknicksets en bankjes, 
parkeervoorzieningen)  

 € 172.599  € 31.136 
(alleen picknicksets, 
bankjes en 
parkeervoorzieningen)  

 € 172.599 

7. Recreatief attractiepunt *(externe financiering) PM   PM 

        

Totaal bouwkosten € 712.455 € 522.461 € 739.099  

       

Totaal engineering (20%) € 142.491 € 104.492 € 147.820  
Kosten voor onderzoek, opstellen 
bestemmingsplan en leges  € 14.520 € 14.520 € 14.520  

TOTAAL BASIS RAMING € 869.466 € 641.473 € 901.439  

 Totaal projectonvoorzien (20%) € 173.893 € 127.653 € 180.288  

    

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN  € 1.043.359 € 769.126 € 1.081.727  

BTW 19 % € 196.970 € 146.134 € 204.260         

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN 
INCLUSIEF BTW € 1.241.598 € 915.260 € 1.287.254        

Reeds gemaakte kosten (opstellen visie) € 25.000 € 25.000 € 25.000        

TOTALE INVESTERINGSKOSTEN € 1.266.598 € 940.260 € 1.312.254        

(* inschatting benodigde investering door derden voor recreatief attractiepunt: circa € 90.000,-) 
 
Financieringsmogelijkheden 
Het project kent een financieringstekort. Met de betrokken partijen wordt bekeken op welke wijze 
dit tekort gedekt kan worden. 
Daarnaast heeft DLG een financieringsscan uitgevoerd, waarin mogelijke subsidies in beeld zijn 
gebracht. Op basis van de financieringsscan kan een gedetailleerder onderzoek worden gedaan of 
de inrichtingsmaatregelen inderdaad voor subsidie in aanmerking komen. Eventueel kan met de 
planvorming hier nog op worden ingespeeld. 
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De meeste kans om in aanmerking te komen voor subsidie is op dit moment via POP2, As3 
(leefkwaliteit platteland en diversificatie plattelandseconomie). De subsidie is maximaal 50 % van 
de overheidsinvestering en kan worden aangevraagd wanneer het definitief ontwerp is 
vastgesteld (begin 2011). Subsidie wordt verleend voor activiteiten gericht op de ontwikkeling van: 

- Kleinschalige infrastructuur en voorzieningen zoals informatiecentra en de 
bewegwijzering ten behoeve van toeristische trekpleisters; 

- Recreatieve infrastructuur zoals die welke natuurgebieden toegankelijk maakt zoals fiets-, 
wandel- en vaarroutes en ruiterpaden, met daarbij behorende kleinschalige voorzieningen 
zoals informatieborden, schuilhutten, fietsenrekken, picknickbanken en overige 
voorzieningen. 

- De ontwikkeling en/of marketing van toeristische diensten die betrekking hebben op 
plattelandstoerisme.  

 
Met betrekking tot subsidie voor onderhoud kan de Stimuleringsregeling Onderhoud 
Landschapselementen Zuid-Holland (SOL) mogelijkheden bieden. Daarnaast zijn er alternatieve 
financieringsvormen zoals: 

- Lokale subsidies: voornamelijk provincies hebben in sommige gevallen geld beschikbaar 
voor maatschappelijk relevante initiatieven.  

- Fiscale regelingen: deze promoten innovaties op het gebied van duurzaamheid.  
 
De mogelijkheden ten aanzien van de alternatieve financieringsvormen en de SOL zullen in de 
vervolgfase nader onderzocht worden. In de vervolgfase kan tevens gezocht worden naar andere 
financiële partners (o.a. bedrijven, bewoners). Dit is pas opportuun in de volgende fase van het 
project en er een geschikte pachter gevonden is. Samen met betrokkenen zal DLG hiertoe een 
actoranalyse organiseren (begin 2011). 
 
6.2 Planologie 
 
Het plangebied ligt in twee gemeenten, de gemeente Albrandswaard en de deelgemeente 
Hoogvliet. Dit betekent dat beide gemeenten een bestemmingsplanwijziging procedure moeten 
doorlopen. De bestemming is nu agrarisch, welke aangepast zal moeten worden naar recreatie / 
natuur. De gemeente Albrandswaard is bereid om ook de aanpassing van het bestemmingsplan 
voor de deelgemeente Hoogvliet op zich te nemen, mits hiervoor goede (proces)afspraken 
gemaakt worden. 
 
6.3 Eigendom, beheer en onderhoud 
 
Het totale plangebied zal in eigendom, beheer en onderhoud komen van Staatsbosbeheer. Hierop 
zijn een aantal uitzonderingen: 

- Een aantal dijken, wegen en watergangen blijven in eigendom, beheer en onderhoud van 
het waterschap Hollandse Delta; 

- De ijsbaan en de volkstuinen langs de Kijvelandse Havendijk blijven in eigendom van de 
huidige eigenaar; 

- Bij variant 1 en 2 is het uitgangspunt dat Staatsbosbeheer maximaal 40 ha van het 
plangebied verpacht aan een ondernemer. Afspraken hierover worden vastgelegd in een 
pachtcontract tussen SBB en de ondernemer; 

- Er zijn een aantal elementen in het ontwerp waarvan nog niet zeker is wie deze zal gaan 
beheren (o.a. boomgaard, bloementuin). Bij het uitwerken van de twee gekozen varianten 
wordt, samen met de toekomstige ondernemer en overige betrokken partijen, bekeken 
wat mogelijke oplossingen zijn (zie ook par. 6.5).   

 
Begin 2011 worden nadere afspraken gemaakt tussen alle beheerders in het gebied, welke in een 
overeenkomst worden vastgelegd. 
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6.4 Onderzoek  
 
Ten aanzien van het plangebied is nagegaan welke onderzoeken nog plaats moeten vinden. Er 
dient onderzoek uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van vissen (in verband met het 
verbreden van watergangen) en vleermuizen (in verband met het verwijderen van schuurtjes en/of  
de oude boomgaard).  
Onderzoek naar mogelijk aanwezige blindgangers (explosieven) en archeologische waarden is 
niet nodig.    
 
6.5 Risico’s  
 
Er doen zich een aantal risico’s voor ten aanzien van de realisering van het plan voor De 
Kijvelanden. Hieronder worden de belangrijkste beschreven: 
 
Draagvlak / vaststelling inrichtingsplan 
Om voor voldoende bestuurlijk draagvlak te zorgen worden zowel de betrokken partijen als de 
bewoners/actiegroep zoveel mogelijk betrokken bij de opstelling van het ontwerp.  
 
Zoeken naar een pachter 
Aangezien het vinden van een pachter van groot belang is voor de realisering van het plan voor 
De Kijvelanden worden de belanghebbende partijen nauw betrokken bij het maken van afspraken 
hierover.  

 
Financiering project 
Met betrokken partijen worden afspraken gemaakt over de financiering. Daarnaast worden de 
diverse subsidiemogelijkheden verkend (zie par. 6.1). 

 
Grondverwerving 
De grondverwerving verloopt conform planning. Ten aanzien van de laatste nog te verwerven 
percelen worden nadere afspraken gemaakt. 
 
Planologie 
Vertraging van de bestemmingsplanprocedure kan leiden tot het niet realiseren van het plan voor 
eind 2013. In dit geval vervalt de financiering van het project. 
 
Beheer 
Een aantal elementen uit het ontwerp vergen een intensief/specifiek beheer (boomgaard, 
bloementuin, speelvoorzieningen). Indien hier geen beheerder voor gevonden wordt kunnen deze 
voorzieningen niet gerealiseerd worden. Samen met de toekomstige pachter en overige betrokken 
partijen zal in het vervolgtraject bekeken worden wat mogelijke oplossingen zijn (begin 2011). 
Indien geen beheerder gevonden wordt dient het plan aangepast te worden. 
 
Overig 
Het mogelijk voorkomen van vervuiling/asbest in het gebied kan leiden tot hogere kosten en 
vertraging bij de uitvoering. Daarnaast bestaat er een (kleine) mogelijkheid dat de A4 zuid in de 
toekomst wordt aangelegd. In het projectcontract (afspraken provincie en DLG) is opgenomen dat 
hier in het ontwerp geen rekening mee gehouden wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

7 Projectvervolg 
 

7.1 Bestuurlijke instemming 
 
Ten aanzien van de volgende onderdelen van het plan voor De Kijvelanden is een bestuurlijk 
besluit nodig: 

- Instemming met inrichtingsvariant 1 of 2; 
- Instemming met inrichtingsvariant 3; 
- Vastleggen financieringsafspraken; 
- Instemmen met wervingsprocedure pachter; 
- Start aanpassen bestemmingsplannen; 
- Instemmen met EBO op hoofdlijnen 
- Instemmen met het vervolgtraject 

 
7.2 Communicatie 
 
Tijdens het proces van het opstellen van het Voorontwerp en het Definitief Ontwerp worden de 
betrokken partijen (provincie Zuid-Holland, gemeenten, Staatsbosbeheer, waterschap Hollandse 
Delta, actiegroep De Kijvelanden en Delta psychiatrisch centrum) nauw betrokken.  
Daarnaast zal de streek geïnformeerd worden over het inrichtingsplan middels een inloop /  
voorlichtingsbijeenkomst (najaar/eind 2010). 
 
7.3 Planning  
 
In de tweede helft van 2010 zal het Definitief Ontwerp voor 2 varianten worden opgesteld  
(1 variant met beheer door ondernemer en 1 variant met beheer door SBB). Naar verwachting zal 
er in het najaar een voorlichtingsbijeenkomst voor de streek worden gehouden. Tegelijkertijd zal, 
onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer en de gemeente Albrandswaard, de 
wervingsprocedure voor een pachter gestart worden. Eind 2010 zal het Definitief Ontwerp gereed 
zijn en zal bekend zijn of er een geschikte pachter gevonden is.  
 
Begin 2011 kan vervolgens een besluit genomen worden welke van de twee varianten (met of 
zonder pachter) gerealiseerd wordt. Vervolgens kan het bestek worden opgesteld (tekeningen en 
werkomschrijving voor een aannemer) en kunnen de benodigde vergunningen worden 
aangevraagd.   
 
Medio 2011 moeten de aangepaste bestemmingsplannen van kracht zijn. De procedure voor het 
aanpassen van de bestemmingsplannen wordt medio 2010 opgestart.  
 
In 2012 kan de uitvoering (uitvoeren inrichtingsmaatregelen door een aannemer) van het plan 
plaatsvinden, waarna het project kan worden afgesloten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIJLAGE 1 Plankaart inrichtingsvariant 1 
 

 



BIJLAGE 2 Uitgangspunten en berekeningen recreatieve opvangcapaciteit 
 
 
Algemene principes opvangcapaciteit 
Kernwaarden voor opvangcapaciteit zijn type landschap (waarbij opgaande begroeiing en 
recreatieplekken, zoals speel- en ligweides voor hoge opvang zorgen) en paddichtheid/padlengte. 
Opgaande begroeiing beperkt zicht op mede-recreanten en daarmee drukte-beleving. Bos biedt 
een hoge opvangcapaciteit vanwege het opgaande karakter. Volledig open landschappen bieden 
beperkte opvangcapaciteit. Droge terreintypen zijn in principe beter toegankelijk dan natte 
terreintypen en hebben daarmee een hogere opvangcapaciteit.  
 
Een in grote mate open landschap, zoals de wens t.a.v. de toekomst van De Kijvelanden is, geeft 
beperkingen aan de opvangcapaciteit. Juist door de beperkte landschappelijke verdichting in De 
Kijvelanden is de paddichtheid extra belangrijk. Zonder een gesloten (bos)landschap te maken, is 
een zekere mate van verdichting wel nodig: door landschapselementen (punten en lijnen) kan een 
kleinschalig minder open landschap worden gemaakt.  
Juist omdat de verhoging van de opvangcapaciteit erg beperkt in verdichting gevonden kan 
worden, moet verder de aanwezigheid van recreatieve plekken en echte recreatieve bezoekpunten 
bijdragen aan opvang van recreanten; picknickplekken maar ook andere ontmoetingsplekken 
zoals een terras, en bijvoorbeeld ook voorzieningen voor spelen, buitenfitness en uitkijken.  
 
Normen 
Bij het berekenen van de recreatieve opvangcapaciteit van polder De Kijvelanden zijn vastgestelde 
normen gebruikt. Het inrichtingsplan bevat een aantal elementen die niet één op één passen 
binnen deze normen. Daarvoor zijn aannames gedaan. De normen gelden voor bepaalde 
‘gemiddelde’ landschappen, daarom hebben we aannames gedaan die recht doen aan de 
specifieke situatie in De Kijvelanden. 
 
De opvangcapaciteit komt tot stand door vlaksgewijs te berekenen hoeveel open landschap, 
bospercelen en recreatieve weides er zijn. Een beleidsprestatie voor een gebied in aantal personen 
per ha/dag (bij RodS is dat 20 p/ha/normdag1) is haalbaar met hierop afgestemde paddichtheid en 
terreintype (Goossen en de Vries, 2005). Voor een hoge opvangcapaciteit zijn opgaande 
begroeiing, picknick- en speelvelden (en varianten daarop) en een hoge paddichtheid/padlengte 
van belang. Opgaande begroeiing neemt zicht weg op mederecreanten en beperkt 
druktebeleving.  
 
Voor het berekenen van de opvangcapaciteit worden de volgende richtlijnen toegepast: 

• bos: 12 personen/ha/dag  
• droog open – natuurlijk - landschap: 8 p/ha/dag  
• nat open – natuurlijk - landschap: 4 p/ha/dag   
• puur agrarisch landschap (slecht tot redelijk goed ontsloten): 0-2,5 p/ha/dag  
• dagrecreatieterreintje (zoals speelweide): 100 p/ha/dag   

 
Bron: De Vries en Bulens (2001) 
 
Toegevoegde normen: 

• halfopen landschap (droog open, incl. landschapselementen): 10 p/ha/dag 
• recreatieve voorziening met een cluster van recreatieve elementen: 200 p/ha/dag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1
 Overigens betreft de opvangcapaciteit normdagen, dat wil zeggen de (vijfde of) tiende drukste dag van het jaar. Op die 
drukke dagen moet het gebied die opvang kunnen bieden 
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De inrichting voor polder De Kijvelanden bevat een aantal elementen die niet een op een passen 
in deze normen. We hanteren de volgende uitgangspunten/aannames: 

• De – openbaar toegankelijke - boomgaard wordt gerekend als bos – 12 p/ha/dag.  
• De ijsbaan wordt gerekend als ‘nat open’ (ovv recreatieve ontsluiting langs de rand) – 4 

p/ha/dag. 
• De volkstuinen zijn een niet openbaar toegankelijk deel van De Kijvelanden. Vanwege de 

ligging aan de rand zorgen ze ook niet voor wegnemen van zicht. Dit wordt gerekend als 0 
p/ha/dag.    

• Gebiedsdelen die worden verdicht met landschapselementen worden ‘halfopen’ landschap 
(droog open, incl. landschapselementen) genoemd en –soepel - gerekend als:  
10 p/ha/dag2. Het gebruik is weliswaar agrarisch i.p.v. natuur, maar wat betreft landschap, 
kleinschaligheid en mate van ontsluiting lijkt waardering als agrarisch landschap niet 
reëel.  

• Het open agrarisch landschap is kleinschalig en recreatief ontsloten. Dit wordt gerekend 
als 2,5 p/ha/dag (afhankelijk van de mate van ontsluiting zou ook een hogere 
opvangcapaciteit dan de normen voor agrarisch landschap reëel kunnen zijn). 

• Voor een recreatieve voorziening of recreatief cluster (kleinschalige horeca, zoals een 
theetuin, met bijvoorbeeld een bezoekboerderij) wordt uitgegaan van een hogere 
opvangcapaciteit dan die van ‘dagrecreatieterreintje’: 200 pp/ha/dag.  

 
Bovenstaande terreintypen impliceren steeds een bepaalde mate van ontsluiting. In de praktijk 
kan een landschap beter of slechter ontsloten zijn. Daarom kijken we ook apart naar paddichtheid. 
Daarbij wordt aangehouden dat voor 20 p/ha/normdag een gebied met een paddichtheid van 150 
m/ha nodig is (Goossen en de Vries, 2005). 
 
Berekening capaciteit varianten 
 

 
Variant 1 

Landschapstype ha kengetal capaciteit bez/ha/jaar opvangcapaciteit bez/jaar 

Bos 5 12 60 

Boomgaard 3,8 12 46 

Speelweide 5,2 100 520 

Halfopen agrarisch 15 10 150 

Agrarisch 28 2,5 70 

Ijsbaan 2,6 4 10 

Volkstuinen 1,7 0 0 

Horecacluster 1,7 200 340 

Totaal 63,2   1196 

        

Totaal opvang capaciteit bez/ha/jaar     19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Totstandkoming van diverse landschapselementen met voldoende zicht wegnemende werking (hoogte, dikte, dichtheid 
etc) is dan wel essentieel 
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Variant 2 

Landschapstype ha kengetal capaciteit bez/ha/jaar opvangcapaciteit bez/jaar 

Bos 0 12 0 

Boomgaard 3,8 12 46 

speelweide 6,9 100 690 

halfopen agrarisch 15,0 10 150 

agrarisch 28,2 2,5 70 

Natuurlijk grasland 5 4 20 

ijsbaan 2,6 4 10 

volkstuinen 1,7 0 0 

totaal 63,2   979 

        

totaal opvang capaciteit bez/ha/jaar     15,5 
* wordt het bos in stand gehouden, maar wordt het halfopen landschap in plaats daarvan open, zonder 
landschapselementen, komt de opvangcapaciteit op (minimaal)3 14,5 p/ha/dag. Dit heeft echter weinig effect 
op kosten. 
* wordt de hoeveelheid dagrecreatieterrein/speelweide verminderd ten gunste van (halfopen) agrarisch 
landschap, wordt de gevraagde opvangcapaciteit van tenminste 15 niet gehaald.  

 
Variant 3 

landschapstype ha kengetal capaciteit bez/ha/jaar opvangcapaciteit bez/jaar 

bos 5,0 12 60 

boomgaard 3,8 12 46 

speelweide 5,2 100 520 

halfopen grasland  15,0 10 150 

natuurlijk droog grasland 28,2 8 225 

ijsbaan 2,6 4 10 

volkstuinen 1,7 0 0 

horecacluster 1,7 200 340 

totaal 63,2   1351 

        

totaal opvang capaciteit bez/ha/jaar     21 
* zonder recreatie-/horecacluster ca 19 p/ha/dag. 
* invulling met natte graslanden i.p.v. droge graslanden zou theoretisch neerkomen op ca 19,5. 

 
 
Variant 1 
De berekende opvangcapaciteit van variant 1 is 19 p/ha/dag. Wanneer een recreatief attractiepunt 
niet tot stand kan komen, wordt de opvangcapaciteit lager. Bij invulling als  ‘ligweide/speelweide’ 
wordt de opvangcapaciteit dan 17 p/ha/dag.  

 
Een serieus alternatief met vergelijkbare opvangcapaciteit voor ‘verdichting’ met bomenrijen is er niet. 
Zonder bomenrijen is (veel) meer bos nodig of meer intensief recreatiegebied. Beide zouden ten koste gaan 
van landbouwhectares. Dat is niet wenselijk. Bovendien is verdichting door bos uit het oogpunt van openheid 
veel minder wenselijk dan enkele opgaande landschapselementen. Uitbreiding van areaal intensief 
recreatiegebied zal niet voldoen aan de recreatieve vraag. Tenslotte zou een van de alternatieven ook 
uitmonden in hogere inrichtingskosten. 

 
Variant 2  
Variant 2 biedt een recreatieve opvangcapaciteit van 15-16 personen per ha per dag. Eventueel kan 
nog voor een kostenbesparende lagere paddichtheid worden gekozen, van 100-150m/ha, die past 
bij de lagere opvangcapaciteit. Hiervoor is nu niet gekozen.  

                                                        
3
 Met een hoge ontsluiting zou ook een hogere opvangcapaciteit dan de normen voor agrarisch landschap reëel lijken 
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Variant 3 
Variant 3 biedt een recreatieve opvangcapaciteit van 21 personen per ha per dag.  
 

Theoretisch gezien heeft deze variant een wat hogere opvangcapaciteit dan variant 1, omdat natuurlijk 
grasland hoger gewaardeerd wordt dan landbouwlandschap. Echter wordt gesteld dat in de praktijk bij 
verder gelijkblijvende invulling (ontsluiting e.d.) dezelfde opvangcapaciteit geldt; het blijft een open 
landschap met een bepaalde ontsluiting. Een keuze voor nat natuurlijk grasland i.p.v. een droge variant kent 
een wat lagere opvangcapaciteit die wel binnen de normen voor variant 3 blijft. Echter vanwege recreatieve 
toegankelijkheid en het beperken van conflicten tussen recreatie en kwetsbare natuurwaarden heeft dit niet 
de voorkeur. 

 



 


