
  

 
 

Motie Streefbeeld Buijtenland van Rhoon 

Indiener Fractie EVA 

vergadering Raadsvergadering 14 december 2020 

Constaterende dat:  

 
 Het streefbeeld weinig ambitie uitstraalt om recreanten in het Buijtenland van Rhoon 

beter te faciliteren door het aantal paden uit te breiden en veiliger in te richten waarmee 

het prachtige gebied beter te ontsluiten is voor alle type recreanten. 

 Bijvoorbeeld de ruitersport nauwelijks belicht wordt in het streefbeeld, behoudens een 

opsomming van wat er al is.  

 Veel paden moeilijk begaanbaar zijn voor mensen met een visuele of fysieke 

beperking.  

Overwegende dat:  

 Het Buytenland van Rhoon toegankelijk moet zijn voor iedereen. 

 Het Streefbeeld Buijtenland van Rhoon de doelen beschrijft die de komende jaren 

worden gerealiseerd op het gebied van natuur, landbouw en recreatie in het gebied van 

600ha Buijtenland van Rhoon.  

 Het streefbeeld een breed gedragen plan is, dat is opgesteld door het Louis Bolk 

Instituut en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap met inbreng van 

natuurorganisaties, boeren, recreatiedeskundigen, ondernemers en lokale 

betrokkenen.  

 Het streefbeeld is vastgesteld door de provincie Zuid-Holland en de Gebiedscoöperatie.  

 De raad op 11 november 2019 een motie heeft aangenomen waarbij de raad het 

streefbeeld heeft “omarmd” en heeft benoemd als belangrijk uitgangspunt.  

 Dat doelen, genoemd in het streefbeeld, worden gerealiseerd door de 

Gebiedscoöperatie waarin (lokale) natuurpartijen, boeren en recreatieondernemers op 

een gelijkwaardige manier samenwerken  

 Het streefbeeld een unieke basis vormt voor het bereiken van hoogwaardige 

akkernatuur. Het beschrijft de wijze waarop natuur, landbouw en recreatiedoelstellingen 

in het gebied van Buijtenland van Rhoon van 600 ha samengaan.  

 Het streefbeeld een mooie kans biedt de bestaande ruitersport beter te faciliteren door 

het toevoegen van ruiterpaden, het veiliger inrichten van ruiterpaden en zo het gebied 

ook voor ruiters beter toegankelijk te maken.  

 Het streefbeeld als beleidsdocument een basis vormt voor het op te stellen, nieuwe 

bestemmingsplan voor dit gebied. 

Roept het college op: 
 

 Het bijgesloten addendum I t.b.v. de hippische recreatie in Het Buijtenland van Rhoon 

als voorbeeld te gebruiken voor ontwikkelingen op het gebied van ruitersport.   

 Alle type recreanten binnen verdere ontwikkelingen de mogelijkheid te bieden optimaal 

te kunnen genieten van kleinschalige recreatie in het Buytenland van Rhoon. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag, 
 

Namens Fractie  EVA 
 
 
 
M. Vergouwe              
Fractievoorzitter      
  



Addendum I behorende bij raadsvoorstel 206347, vaststellen streefbeeld Buijtenland 
van Rhoon. 

 

Gewenste aanpassingen in streefbeeld t.b.v. hippische recreatie in het Buijtenland van Rhoon.  
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Gewenste aanpassingen (vet gedrukt): 

• Drie entrees:  
Bij alle drie de entrees is voldoende parkeergelegenheid aanwezig en een horecavoorziening 
waar men informatie kan krijgen over de routes en bezienswaardigheden in het Buijtenland 
van Rhoon. De entrees zijn op de hoekpunten van het gebied gelokaliseerd en zorgen ervoor 
dat de bezoeker die per auto komen zo veel mogelijk te voet, per fiets of te paard de rest van 
het gebied beleven. Bij de horecavoorziening wordt gedacht aan aanbindplaatsen (met 
watervoorziening) voor paarden.  Er is voldoende parkeergelegenheid (ook voor trailers). 
Vanaf de drie entrees is een goede aansluiting op de wandel-, fiets- en ruiterroutes in het 
gebied.  
 

• Ruiterroutes: In het gebied worden veilige ruiterroutes aangelegd welke aansluiten op 
bestaande en nieuw aan te leggen ruiterpaden en -routes* in de directe omgeving van het 
Buijtenland van Rhoon. Daar waar het mogelijk is, is een duidelijke scheiding met overige 
routes voor bv wandelen en fietsen. Aangelegd volgens de richtlijnen van het Ruiter- en 
Menpadenplan 2019 van de Provincie Zuid-Holland. 

• *In het Draaiboek Invoering Ruiter- en Menknooppuntennetwerken zijn de stappen 
aangegeven om in een gebied zoals het Buijteland van Rhoon zo’n netwerk in te voeren. Het 
draaiboek dient naast de Handleiding Ontwikkeling Ruiter- en menknooppuntennetwerken 
maart 2020 (uitgegeven door de Provincie Zuid-Holland) te worden gebruikt. 

 
p.72 Routes: 

Routeinformatie en -kaarten zijn verkrijgbaar bij de drie toegangspoorten tot het Buijtenland van 
Rhoon, maar ook bij recreatieondernemers in en rond het gebied. Er worden verschillende fiets- en 
wandel- en ruiterroutes ontwikkeld in samenwerking met de stakeholders in het gebied. Denk 
bijvoorbeeld aan een dijkenroute, boomgaardroute, molenroute, boerenlandpadenroute en 
bloemenroute. De belangrijkste fiets-,  wandel- en ruiterroutes worden aangegeven met paaltjes en 
gaan deel uitmaken van het landelijk netwerk aan recreatieve routes. Langs het vogelrustgebied 
lopen struinpaden die in het vogelbroedseizoen afsluitbaar zijn. Dit kan met een draaibrug over de 
sloot, zodat het pad ook echt niet toegankelijk is27. Hoewel de nadruk ligt op fietsen en wandelen, 
zijn er ook voorzieningen voor paardrijden en kanovaren. Bij het transferium kan men kano’s huren 
en een tocht maken langs ‘de Blauwe Verbinding’. Ook zijn hier voorzieningen voor het ontvangen 
van hippische recreanten van buiten het gebied.  

Het is belangrijk om bij het ontwikkelen van de wandel-, fiets- en ruiterpaden zoveel mogelijk, maar 
niet uitsluitend aan te sluiten bij de cultuurhistorische structuren die al in het gebied aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld de bomendijken of de karakteristieke Essendijk. Ook was er aan het einde van de 
Lageweg in het verleden een oeververbinding. Deze zou wellicht d.m.v. een trek- of touwpontje voor 
voetgangers en fietsers en/of een waadplaats voor ruiters te herstellen zijn zodat er een verbinding 
is naar de Koedoodzone. Op die manier sluiten de routes aan bij de cultuurhistorische beleving van 
het landschap. Bij het realiseren van de routes zijn mogelijk infrastructurele aanpassingen nodig om 
de routes veiliger en aantrekkelijker te maken. In het midden van het Buijtenland van Rhoon ligt 
pensionstal Vossenburg. Ook liggen er (500) diverse stallen en paardenpensions rond het gebied die 
ook van het Buijtenland van Rhoon gebruik maken. De ruiters rijden momenteel vooral over 
bestaande wegen en fietspaden in het gebied. Eigenlijk zijn ruiters op fietspaden niet toegestaan, 



maar dit wordt momenteel gedoogd. Een aantal fietspaden in het Buijtenland van Rhoon zijn relatief 
breed of hebben brede bermen.  

Volgens de ANWB en KNHS (2016) is gebleken dat er veel onwetendheid is bij weggebruikers zonder 
paarden over het gedrag van paarden, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden28. Gezien de toename 
van het recreatieverkeer is het belangrijk voor de verkeersveiligheid in het gebied dat er voor 
paardensporters voldoende veilige routes en paden aanwezig zijn in het Buijtenland van Rhoon. Deze 
dienen zoveel mogelijk gescheiden te zijn van andere weggebruikers. Kwaliteitsrichtlijnen die van 
toepassing zijn op nieuwe ruiter- en menpaden zijn uitgewerkt in het Ruiter- en Menpadenplan 
van de Provincie Zuid-Holland. 

Daarbij kan mede gebruik gemaakt worden van bestaande wegbermen en fietspaden29. 
Uitgangspunt is dat er voldoende afstand gehouden kan worden tussen de diverse paden en 
wegen om de veiligheid van de recreanten te waarborgen. De ruiterroutes worden met paaltjes en 
pictogrammen gemarkeerd. Stichting Ruiter- en Menpaden Albrandswaard kan daarnaast een rol 
spelen in het controleren van de ruiterpaden en het doorgeven als een deel van de route slecht 
begaanbaar is of tijdelijk ontzien moet worden30. 

 

 


