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“…Als ik weer landbouw zou krijgen dan zou ik in snel tempo proberen naar een duurzame 

landbouw te gaan. En de consequenties trekken ten aanzien van het ecologisch evenwicht. 

Want dat is uiteindelijk ook een boerenbelang. Dat een boerenbedrijf zo draait dat de boer weet 

dat zijn kinderen en zijn kleinkinderen ook nog boer kunnen zijn. Daarbij is de persoonlijke band 

van de boer van grote betekenis voor het milieu…” Sicco Mansholt
1
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 Voormalig eurocommissaris en landbouwminister in ‘Mansholt. Een biografie’, door Johan van Merriënboer.  
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H O O F D S T U K  1 :  V O O R W O O R D  

 

 

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zet zich in voor het agrarisch cultuurlandschap, en de 

daarmee onlosmakelijk verbonden biodiversiteit. De plant- en diersoorten die deze biodiversiteit 

kenmerken, zijn zeldzaam, vaak internationaal beschermd en staan daarom op de rode lijsten. 

 

De VNC vindt dat deze hoofddoelstelling in harmonie samen kan gaan met het behouden van de 

cultuurhistorische identiteit van de landelijke gebieden in Nederland, en daarmee de gebouwen, 

monumenten en structuren die deze identiteit bepalen. 

 

De economie van het landelijk gebied, de daarbinnen gelegen (kleine) kernen en de sociale 

samenhang tussen stad en landelijk gebied wordt versterkt als de (be)leefbaarheid van het agrarisch 

cultuurlandschap wordt vergroot en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landelijk gebied 

vanuit de stedelijke omgeving wordt bevorderd.  

 

De VNC is van mening dat indien soorten dreigen uit te sterven bij gebrek aan voldoende 

leefgebied, deze vergroot en heringericht moeten worden. Voorts acht zij het ondenkbaar dat de 

Nederlandse en Europese ecologische footprint dieper en dieper wordt door het opofferen van 

hoogproductieve landbouwgrond aan natuurontwikkeling, terwijl elders in de wereld grote 

oppervlaktes aan bestaande natuur wordt opgeofferd aan nieuwe landbouwgronden voor 

voedselproductie. Nederland als rijk en welvarend land zal moeten trachten deze footprint te 

verkleinen en internationaal aangegane verplichtingen op het gebied van soortenbehoud moeten 

inlossen. 

 

Vanuit deze doelstellingen en opvattingen heeft de VNC positief gereageerd op het verzoek van de 

Agrarische Vereniging IJsselmonde. Het verzoek betrof het opstellen van een plan voor het 

Buijtenland van Rhoon waarbij: 

 de specifiek aan akkergebieden verbonden en nog altijd aanwezige natuurwaarden op basis 

van de potenties van het gebied aanzienlijk worden verhoogd;  

 de cultuurhistorische waarden worden versterkt; 

 de leefbaarheid voor de bewoners van de Zuidelijke Randstad, met name Rotterdam, wordt 

vergroot; 

 de landbouw als professionele voedselproducent kan worden ingezet ten behoeve van de 

natuurwaarden en de leefbaarheid; 

 de agrarische ondernemers hun kennis en werkkracht kunnen inzetten ten behoeve van de 

waarden van het gebied; 

 de eigendom van de gronden blijft berusten bij private partijen. 

 

De polders van het Buijtenland van Rhoon zijn unieke opwas- en aanwaspolders tussen 1411 en 1766 

ontstaan. Landschappelijk erfgoed uit de Renaissance. Ondanks het verlies van de molens is de 

verkaveling sinds de Gouden Eeuw niet veranderd.  De dijken en erven zijn de beplante onderdelen 

van dit polderland. De Essendijk behoort tot de mooiste beplante dijken van jonge zeekleipolders in 

Nederland. Het verlies van opslib- en aanwaspolders in de Rijnmond voor haven, suburbs en kassen 
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heeft van Rhoon de enige ongeschonden overgebleven polder gemaakt. De bescherming van dit 

poldergebied is de enige juiste doelstelling, maar die moet wel in de lijn van de unieke 

landschapsgeschiedenis liggen.  

 

De VNC heeft daarom een plan opgesteld, dat volledig uitgaat van de bestaande cultuurhistorische 

structuren, met dijkjes, waterlopen, topografische verkaveling van de polders. Voor de bestaande en 

potentiele natuurwaarden is op basis van veldbezoeken en elders opgedane ervaringen overlegd met 

specialisten. Deze deskundigen hebben ervaring met het herinrichten van akkerbouwgebieden op 

rijke klei. Juist de soorten die aan dit type gronden en bewerking gebonden zijn, hebben te maken 

met een dramatische achteruitgang. Boerenlandvogels zijn zeldzaam, de akkerkruiden nog meer 

bedreigd. Bij het begrenzen van de Ecologische Hoofdstructuur, en eerder bij  het aanwijzen van 

natuurreservaten en beheergebieden, zijn de rijke kleigronden in Nederland niet of nauwelijks 

begrensd, veelal vanuit economische motieven.  

 

Het plan dat is opgesteld bevat de volgende elementen: 

 Het aanleggen en beheren van brede akkerkruidenstroken in een aaneengesloten netwerk. 

 Het versterken van het karakter van de bomendijken met een aangepast beheer. 

 Het realiseren van natte natuur in de vorm van plasdrasstroken langs bestaande waterlopen. 

 Het herbouwen van twee molens. 

 Het realiseren van vlakdekkende akkertjes ten behoeve van bedreigde soorten. 

 

Daarnaast worden maatregelen voorgesteld ter versterking van de recreatie, beleefbaarheid en 

verdiencapaciteit, met name gericht op de bewoners van Rotterdam-Zuid, Barendrecht en 

Albrandswaard. De dijken, de vele nieuwe akkerrandpaden over boerenland, boomgaardenroute en 

molenroute vormen een recreatief netwerk. Langs de nieuwe routes wordt een serie gebiedsattracties 

gemaakt via een puntensysteem met boerenerven, landwinkel, molens, educatiepunten, rustpunten, 

etc. De betrokken burgers van Barendrecht, Rhoon en Rotterdam en de ruim 26.000 ondertekenaars 

van de petitie van de Polderkinderen willen zich nadrukkelijk engageren met dit cultuurlandschap, 

met de nieuwe akkernatuur, met de agrarische ondernemers. Hun weekendwandelingen, fietsen, 

jogging en rondjes met de kinderen, worden in de plan maximaal voorzien.  

 

Het gebied krijgt een fijnmazig netwerk van door regionaal georiënteerde ondernemers die de mooie 

en gezonde producten van het land en de stedeling en regionale afnemers bijeen brengt. Dit netwerk 

strekt zich uit tot in de bebouwde kom. Belangrijker nog is dat dit netwerk ook educatief en 

sociaaleconomisch moet worden uitgebouwd. Daarvoor dient een puntensysteem voor het actief 

bevorderen van stad-land relaties en nieuwe ketens. Voorstellen worden gedaan ter garandering van 

een langjarige verantwoord beheer, niet alleen in de publieke maar ook in de private sfeer. Het grote 

verschil van het VNC-plan met het voorliggende plan is de omslag van ‘natuurbestemming’ naar een 

bestemming ‘agrarisch met natuurlijke en landschappelijke waarden’, van ‘natte natuur’ naar ‘droge 

natuur’, van top down naar bottom up en van grote maatschappelijke en politieke weerstand naar 

draagvlak.  

 

Het plan zal, inclusief investeringen voor 30 jaar beheer, tenminste € 50.000.000,- goedkoper zijn 

dan het voorliggende plan. Dit geld kan, naar de mening van de VNC, uitstekend besteed worden 
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aan de versterking van de natuur op de volgende Zuid-Hollandse eilanden, bijvoorbeeld in 

Cromstrijen. 

 

Dit rapport is opgesteld met de grootst mogelijke zorg en ondersteuning van vormgevers, 

deskundigen op het gebied van (zwaar) beschermde akkervogels en –flora, landschapsontwikkeling 

en -architectuur, eigenaren en (vermogens)beheerders.  

Speciale dank gaat uit naar betrokken medewerkers van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, 

het Louis Bolkinstituut, West8, Vereniging De Hollandsche Molen en Bank Oyens & van 

Eeghen/APG Investments voor hun specifieke adviezen en bijdragen voor een ‘Levend Buijtenland 

van Rhoon’. 

 

 

 

Leeswijzer: 

 In hoofdstuk 2 worden het plan, de maatregelen en de kosten kort in beeld gebracht. 

 Vervolgens wordt de systematiek van het bedrijfsnatuur- en landschapsplan toegelicht: 

waarom en hoe kunnen de huidige eigenaren en pachters in bedrijf blijven en worden toch 

de natuur- en leefbaarheidsdoelen gehaald. 

 Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de belangrijke cultuurhistorische waarde en identiteit en de 

maatregelen om deze te versterken. 

 Hoofdstuk 4 gaat in op beleid, inrichting en beheer ten behoeve van de biodiversiteitsdoelen. 

 Hoofdstukken 5, 6 en 7 belichten meer gedetailleerd de waarde van akkerflora en 

akkerfauna en de molens. 

 Hoofdstuk 8 handelt over draagvlak, proces en procedures. 
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H O O F D S T U K  2 :  H E T  P L A N :  D E  I N R I C H T I N G ,  H E T  B E H E E R  E N  

D E  B E H E E R D E R S ,  D E  F I N A N C I E L E  

O N D E R B O U W I N G  

 

 

2.1 Inrichtingsschets 

De inrichtingsschets voorziet in aanleg, herstel en duurzaam beheer van ruim 50 km (nieuwe) 

landschapselementen en 13 kilometer recreatieve routes. 
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2.2 Bedrijfslandschaps&natuurplannen 

De inrichtingsschets wordt gebieds- en vlekkendekkend omgezet naar bedrijfslandschaps-en 

natuurplannen. Hierin wordt vastgelegd welke inrichtingsmaatregelen waar plaatsvinden op het 

bedrijf. Het BLNP vormt een vereiste en de basis voor het aanvragen en uitkeren van subsidies en 

bijdragen.   

 

2.3 Begroting 
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2.4 Vergoedingen  

Om te komen tot marktconforme en langjarige vergoedingen voor eigenaren, pachters en beheerders 

van het landelijk gebied in Rhoon worden vanuit een fonds eenmalige aanlegkosten, een jaarlijkse 

grondgebruiksvergoeding en een jaarlijkse beheervergoeding uitgekeerd gedurende telkens 30 jaar.  

Voor de grondgebruiksvergoeding wordt jaarlijks een bedrag uitgekeerd van 4% over een grondprijs 

van gemiddeld 70.000 euro. Dit naar analogie van de succesvolle nationale pilot ‘Investeren in 

landschap’, voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek. In bijlage 3 wordt een voorkeursmethode tot 

regeling van de grondbeheersvergoeding en de langjarige beheersvergoeding voor de te verrichten 

werkzaamheden aan landschaps- en natuurelementen  uitgewerkt. 

De langjarige wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd in een private overeenkomst, waarbij 

een kwalitatieve verplichting met zakelijke werking door partijen wordt aangegaan bij notariële akte 

en ingeschreven bij het kadaster. 
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H O O F D S T U K  3 :  C U L T U U R H I S T O R I E  

 

Het Buijtenland van Rhoon heeft een lange en rijke cultuurgeschiedenis. Over de cultuurhistorie is 

veel bekend en wordt in rapporten en plannen rond deze polders ook uitvoerig belicht. Slechts 

enkele zaken worden in dit rapport benoemt/benadrukt. Voor het overige zij verwezen naar een vrij 

uitvoerig en compleet overzicht in het bestemmingsplan van de gemeente Albrandswaard en andere 

plannen.  

  

Jaartallenkaart: ontstaan van het Buijtenland van Rhoon. 

Het Buijtenland van Rhoon, laatst overgebleven aanwinningspolder benoorden de Oude maas. 
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3.1 Uniek door zeldzaamheid 

De aanwinningspolders die ontstonden tussen de 15de en 18de eeuw met hun boerderijen, molens en 

versterkte huizen en vormden eertijds, samen met talloze polders benoorden de Oude Maas, een 

geheel. Alle aanwinningspolders benoorden de Oude Maas zijn verdwenen door bebouwing, 

infrastructuur, havenwerken of kassen. 

 

Het Buytenland van Rhoon is opgebouwd uit de als enige overgebleven aanwinningspolders die nog 

het gebruik kennen waarvoor ze ooit werden ingepolderd, met de kenmerkende structuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Historische boerenhoeves in de polders van Rhoon. 
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3.2 Werkende historische agrarische bedrijven en gebouwen 

In het Buijtenland van Rhoon zijn overwegend nog historische agrarische bedrijfspanden; op hun 

erven wordt nog steeds geboerd. Eeuwenlang is de inrichting en het gebruik gericht op het 

produceren van voedsel, ten behoeve van de eigen bevolking, maar ook op die van de scheepvaart 

en de zich uitbreidende stedelijke bevolking. In hoofdzaak akkerbouw, met voor eigen gebruik op 

iedere boerderij ook wat fruit, melkvee en enkele varkens. 

 

 

3.3 Grienden en Eendenkooi 

Het Buijtenland van Rhoon wordt aan de zuidrand begrensd door grienden ‘Klein Profijt’, met 

daarin de resten van een eendenkooi. De grienden zijn overwegend nog intact omdat langjarig een 

bijzonder en goed beheer is gevoerd. Dergelijke oude grienden zijn erg zeldzaam en een bron van 

unieke biodiversiteit, afhankelijk van de continuïteit van het beheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Overblijfsel eendenkooi. De kooivijver te midden van de grienden. 

De grienden van Rhoon. 
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3.4 Oorlogsmonument Buijtenland van Rhoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De polders van Rhoon werden vanwege hun open, obstakelvrije karakter door de Duitsers 

uitgekozen voor een luchtlanding van parachutisten op 10 mei 1940. Deze namen deel aan een 

poging de haven en het vliegveld Waalhaven te veroveren. Het was voor het eerst in de geschiedenis 

van oorlogsvoering dat op grote schaal van parachutisten gebruik werd gemaakt. Ook weer vanwege 

de haven en bebouwingsexpansie is van de voormalige luchtlandingsplekken vrijwel niets gespaard 

gebleven. Echter de polders van Rhoon liggen er tegenwoordig nog net zo bij als op de bewuste 

foto’s van 10 mei 1940. Als zodanig vormen de polders een oorlogsmonument en kan de keuze 

destijds voor deze polders nog gelezen en begrepen worden.  

 

 

3.5 Keuze voor cultuurhistorie als beleefbaar en leesbaar Landschap 

De historische agrarische bedrijven en bomendijken liggen nog gaaf in het landschap. De openheid 

is bewaard gebleven en het verhaal van de polders vertelt zichzelf aan de recreanten en 

omwonenden. Daarom is in dit plan gekozen voor het herbouwen van de twee historische molens. In 

overleg met het Waterschap krijgen deze ook weer een bemalende of rondmalende functie. 
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De ziel van de polders - het agrarisch bedrijf - blijft intact, waarbij ook oude gewassen en gebruiken 

herleven op delen van de grond. Bloesemrijke hoogstamboomgaarden met elzenwindsingels, 

schapenbegrazing met herder op de bomendijken, werkende boerderijen en molens: dit alles heeft 

een hoge recreatieve aantrekkingskracht. Een molenroute, dijkenroute, boomgaardroute en een 

bloemenroute kunnen in hoge mate bijdragen aan de cultuurhistorische identiteit en daarmee de 

toegankelijkheid van het gebied en de waarde voor de leefbaarheid van de stedelijke bevolking van 

de zuidelijke randstad, met name Rotterdam.  

 

Zoals elders in dit plan te lezen valt, zal er geld overschieten bij volledige realisatie van het 

alternatief Rhoon. Geld dat wel gelabeld is voor dit gebied. Het zou aangewend kunnen worden voor 

het griendbeheer2 en het in ere herstellen van de Eendenkooi en de duurzame aanstelling van een 

kooiker. Zo kunnen in het gehele gebied gave ensembles zorgdragen voor een leesbaar en eetbaar 

landschap, waarin ruimte is voor boerenlandvogels en kruiden en andere biodiversiteitsdoelen. 

 

 

 

  

                                                      
2De Rhoonse Grienden beslaan zo’n 30ha. De uitstekend onderhouden grienden van Geldersch Landschap en 

Kastelen in de uiterwaarden van Neerijnen (hoge grienden, veel handwerk) kosten jaarlijks tussen 3500 en 

4000 euro per ha. De grienden op de Regulieren bij Culemborg kosten ongeveer 2000 euro per ha. 
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H O O F D S T U K  4 :  B I O D I V E R S I T E I T S D O E L E N  

 

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op beleid, inrichting en beheer met het oog op de biodiversiteit 

in het plangebied. 

In de hoofdstukken 5 en 6 wordt uitgebreider ingegaan op de bijzondere biodiversiteit die 

akkerbouwgebieden in potentie hebben voor flora en fauna. 

 

4.1 Bewuste keuze voor akkerflora en- fauna een omissie in het natuurbeleid 

Reeds rond de millenniumwisseling werd een omissie in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

pijnlijk duidelijk, toen de in geheel Europa bedreigde veldhamster - alias de korenwolf - op het 

randje van uitsterven balanceerde. Deze soort kon alleen overleven in de poesta’s van Hongarije en 

in akkers. 

Al snel bleek bij de totstandkoming van de EHS dat het akkermilieu, met alle daaraan aangepaste 

soorten planten en dieren, niet of nauwelijks bedacht was. Bij onze Europees zwaar beschermde 

hamster bleek het bovendien ook nog eens om een met België en Duitsland gedeelde aparte 

ondersoort te gaan. 

Minister Pronk van het toenmalige ministerie van 

VROM verhuisde EHS-hectares uit Friesland en 

Flevoland naar Zuid-Limburg. Hij stond 

woningbouw toe in het zuidelijke Geuldal in de 

EHS en verhuisde de zo ontstane denkbeeldige 

hectares naar in allerijl ingerichte 

hamsterreservaten op de Limburgse löss plateaus. 

De nakomelingen van de laatste Duits/Belgische 

en Nederlandse hamsters, in gevangenschap 

gefokt, hadden een plek om naar terug te keren. 

 

 

4.2 Weinig neus voor akkerbiotoop 

Stevige maatregelen voor de streng beschermde aaibare soorten zoals de korenwolf, zijn tot op 

heden niet genomen voor zwaar bedreigde akkerplanten. Belangrijk is te weten dat de her en der in 

Nederland beheerde akkerranden nauwelijks van dienst zijn voor de echt zeldzame soorten. Echt 

kritische soorten, net als akkervogels en korenwolven, kunnen niet leven met pesticiden en met 

kunstmest en lopen gevaar bij bepaalde oogst- en grondbewerkingsmethoden. Met weinig ruimte en 

hectares om te spelen. Bovendien, volgens deskundigen, vallen niet alle akkersoorten in hetzelfde 

beheer te bedienen. Kiekendieven en hamsters hebben weer ander beheer nodig dan akkerkruiden. 

Het is dus noodzakelijk om verschillende beheersvormen naast elkaar uit te voeren, om zo de 

gestelde doelen te halen. Aparte brede akkerranden voor vogels, en specifieke vlekken dekkende 

reservaat hectares voor de akkerkruiden. 

 

De spaarzame akkerreservaten die Nederland momenteel heeft, liggen vooral op de zandgronden en 

slechts enkele op rijke löss- of kleigronden (rivier- en zeeklei). Het zijn dan ook de soorten die hier 

vroeger voorkwamen die thans acuut bedreigd zijn.  

De korenwolf 
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4.3 Naar de knoppen 

Akkervogels (onderdeel van de boerenlandvogels) gaan dramatisch hard achteruit in geheel West-

Europa. De zoogdieren en insecten van de akkers treffen het zelfde lot. En waar vroeger akkers op 

alle geschikte en zelfs minder geschikte gronden voorkwamen, concentreren ze zich nu juist op de 

meest geschikte grondsoorten. De akkerbouw is geïntensiveerd. Vroeger waren akkerbouwers niet in 

staat alles naar hun hand te zetten, vanwege een gebrek aan techniek en methodes. Daar profiteerden 

allerhande wilde planten en diersoorten van, en ‘pikten een graantje mee’. Tegenwoordig zien we –

op het weer na – dat vrijwel alles onder controle is. Hierdoor is akkerbouw een uitsluitingsgebruik 

geworden. De akkerbouwer bepaalt wat er groeit en ook wat er niet groeit. 

 

 

4.4 Aan de knoppen 

Akkerbouwers zijn ondernemers. Zij streven ernaar met hun bedrijf winst te maken. Om ervoor te 

zorgen dat zij (op delen van hun land) minder intensief gaan werken, en de biodiversiteit die 

mogelijk is een reële kans te geven, zal aan financiële knoppen gedraaid moeten worden. Voor 

akkerranden en voor het beheren van akkers voor akkerkruiden dient concurrerend betaald te 

worden. 

 

Tegenover de relatief onzekere wereldmarkt kan de zekerheid van te verkrijgen langjarige 

vergoedingen  binnen ieder akkerbouwbedrijf in het gebied leiden tot een ander grondgebruik als 

geheel, en in speciale akkertjes en randen in het bijzonder. Recreatief medegebruik en de daarvoor 

te treffen maatregelen kunnen ook gestimuleerd worden door deze een financiële aantrekkelijkheid 

mee te geven. In de Ooijpolder bij Nijmegen is daar uitvoerig ervaring mee opgedaan.  

 

 

4.5 Overige natuurdoelen 

De cultuurhistorie van het gebied maakt gewag van hoogstamboomgaarden en hagen. Veel van de 

hagen zullen bestaan hebben uit windsingels, die beschutting boden aan boerenerven en 

boomgaarden. Dit advies voorziet in het terugbrengen van deze elementen rond boerderijen en 

particuliere woningen. Hier kunnen schapen en 

runderen grazen en hooilandjes ontstaan. Dit zal de 

algemene biodiversiteit goed doen, maar zeker ook 

onder druk staande soorten zullen hier van 

profiteren, zoals uilen, bunzingen, hermelijnen, 

wezels, egels en vleermuizen. In verband met 

gewenste ‘inkijk’ vanaf de dijk, worden de 

boomgaarden aan de dijk voet geschraagd door 

knip- en scheerheggen of door sloten met 

knotbomen. 

 

 

Een windsingel van elzen. 
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In verband met gewenste ‘inkijk’ vanaf de dijk, worden de boomgaarden aan de dijk voet geschraagd 

door knip- en scheerheggen of door sloten met knotbomen. 

 

Wezel (foto: Vilda) Hermelijn (foto: Vilda) 

Bunzing (foto: Vilda) Kerkuil 

Egel Velduil 
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4.6 Plasdrassloten: natte natuur  

Langs sloten worden in overleg met het waterschap plasdrasstroken aangelegd, met hier en daar 

uitsparingen, waarop laagblijvende struwelen worden aangebracht en natte inhammen voor luwe 

hoeken. 

 

 

 

Aan de tegenoverliggende oever wordt dan het schoonpad gesitueerd, ook geschikt als wandel- of 

ruiterpad. De recreatieve routes langs deze stroken worden zo ingericht, dat met name de vogels en 

zoogdieren voldoende rustige stroken overhouden. 

Het beheer van de oevers moet pleksgewijs en cyclisch plaatsvinden, zodat riet, kruidige vegetatie 

en struwelen elkaar afwisselen in tijd en ruimte. Zo wordt zorggedragen voor (winter)dekking, 

broedgelegenheid, voedselbronnen of groeiplaatsen op ieder benodigd moment. Het slootprofiel zal 

wijzigen, maar ook de breedte van het doorstroomgedeelte en het zichtbare wateroppervlak. 

Hierdoor zullen waterplanten, amfibieën en  vissen als de modderkruiper (zo leert de ervaring op de 

kleigronden in de Ooijpolder) sterk profiteren. 

De twee herbouwde poldermolens, zorgen voor een lichte stroming in het water door het rond- en 

soms uitmalen . Dit voegt een dynamiek toe die veel soorten wensen. Door de brede akkerzones 

plus plasdrassloot zal natuurlijke plaagbestrijding tot diep in de intensieve akkers op gang komen, 

wat leidt tot minder pesticidengebruik.  

Verbrede sloten met inhammen. 

Bunzing (foto: Vilda) 

Rietgors (foto: Vilda) Rietzanger (foto: Vilda) 
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De vegetatie langs de oevers, deels grazig, deels gemaaid en deels struweel, doet tevens recht aan de 

in het bestemmingsplan genoemde verbond van harig wilgenroosje. De verbrede sloten met 

inhammen kunnen voor amfibieën even goed dienst doen als voortplantingsplaats, als de in het 

bestemmingsplan genoemde gebufferde poelen. Overigens kan buffering – bedoeld om verzuring 

tegen te gaan - op rijke kleigrond achterwege blijven. 

 

 

 

  

4.7 Bomendijken 

De in het gebied aanwezige bomendijken worden op dit moment versnipperd beheerd en vaak zo 

intensief dat ze nauwelijks tot bloei kunnen komen. Ze zijn hoofdzakelijke beplant met essen, die 

soms in enkele, soms in dubbele rijen aanwezig zijn aan beide zijden van de dijken. Met name de 

zuidhellingen van de dijken lenen zich zeer voor bloemrijke/kruidenrijke flora. En aan de 

noordzijden zouden juist bomen en struwelen weer ruimte kunnen krijgen, waarbij dichte en open 

vegetaties en beplantingen elkaar afwisselen. Maaien en naweiden is een goede beheersvorm. Het 

periodiek terugsnoeien van de struiken en (knot)bomen draagt zorg voor dekking en 

structuurrijkdom. 

 

Harig wilgenroosje. 

Kleine karekiet 

Harig wilgenroosje Waterspitsmuis (foto: Vilda) 
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Om taluds aan de zuidzijde zoveel mogelijk in de zon te plaatsen dienen met name de aan de 

dijkvoet staande bomen bij uitval niet vervangen te worden. De aanwezige bomen moeten hoog 

opgeschoeid worden om zoveel mogelijk zonlicht de grond te laten bereiken. 

Het pacht- en of gebruiksvrij maken van de bomendijken is een vereiste om te komen tot het voor de 

flora en fauna gewenste beheer. Dit bestaat aanvankelijk uit twee maal per jaar maaien met het oog 

op verschraling. Wanneer het gewenste resultaat bereikt is, worden de dijken jaarlijks na de bloei 

eenmaal gemaaid. Voorts, gedurende het najaar, komt de schaapskudde met herder langs voor 

intensieve en plaatselijke extensieve begrazing van de dijk, waarbij de dieren in de avond op een 

poepweide worden geplaatst. 

 

 

 

 
  

   
Steenuil (foto: Vilda) 



Levend Buijtenland van Rhoon – Vereniging Nederlands Cultuurlandschap - februari 2014 

 
 

 22 

H O O F D S T U K  5 :  F L O R A R I J K E  A K K E R S  U I T G E L I C H T  

 

 

5.1 Unieke kans 

De intensivering van de Nederlandse akkerbouw heeft er sinds de tweede helft van de 19e eeuw toe 

geleid dat een groot deel van de akkerkruiden momenteel een beschermde status heeft. Er zijn 86 

plantensoorten die als doelsoort zijn genoemd in het nationale ‘Beschermingsplan Akkerplanten’. 

Daarvan komen 47 soorten hoofdzakelijk voor op kalkrijke klei- en zavelgronden, slechts 14 

doelsoorten zijn kenmerkend voor akkerbouw op zand. Toch bevindt zich nu meer dan 90% van de 

geschatte 3500ha natuurakkers op zandgrond. De geplande florarijke akkers in de polder van Rhoon 

bieden dus een unieke kans om kwetsbare akkerflora een plek te bieden. 

 

 

5.2 Potentiële flora-ontwikkeling 

Florarijke akkers op zwaardere gronden zijn zeer schaars in Nederland en vaak slecht ontwikkeld. 

Succesvolle voorbeelden bevinden zich in Limburg op de löss- en krijtverweringsgronden. Deze 

gronden zijn niet te vergelijken met de kleigronden zoals in de polders van Rhoon. De flora die in 

Het Buijtenland van Rhoon terug kan komen, behoort historisch tot enkele van de meest soortenrijke 

floristische associaties van Nederland, zoals Stoppelleeuwenbekjes associatie (Kickxietum spuriae 

associatie) in de maaivruchten en de vicariërende associatie in de hakvruchten van de Veronico-

Lamietum hybridi associatie (zie tabel). 

 

Kickxietum spuriae associatie Papaveri-Melandrietum noctiflori associatie 

Spiesleeuwenbek  Kickxia elatine Nachtkoekoeksbloem  Silene noctiflori 

Eironde leeuwenbek  Kickxia spuria Veronico-Lamietum hybridi associatie 

Kleine leeuwenbek  Chaenorrhinum minus Gladde ereprijs  Veronica polita 

Brede wolfsmelk  Euphorbia platyphyllos Doffe ereprijs  Veronica opaca 

Kleine wolfsmelk  Euphorbia exigua Stinkende kamille  Anthemis cotula 

Rood en Blauw 

guichelheil  

Anagallis arvensis Papaveretalia rhoeadis 

Naaldenkervel  Scandix pecten-veneris Korenbloem  Centaurea cyanus 

Akkerboterbloem  Ranunculus arvensis Grote klaproos  Papaver rhoeas 

Vierzadige wikke  Vicia tetrasperma subsp. 

tetrasperma 

Bolderik  Agrostemma githago 

Slanke wikke  Vicia tetrasperma subsp. 

gracilis 

Dreps  Bromus secalinus 

Grote leeuwenklauw  Aphanes arvensis Oot  Avena fatua 

Akkerogentroost  Odontites vernus Vlas-onkruiden 

Blauw walstro  Sherardia arvensis Vlasdolik Lolium remotum 

Groot spiegelklokje  Legousia speculum-veneris Vlaswarkruid Cuscuta epilinum 

En op wat lichtere delen: 

Vlashuttentut Camelina sativa subsp. 

Alyssum 

Wilde ridderspoor  Consolida regalis   

Wilde weit  Melampyrum arvense   

Tabel: Rode lijstsoorten per floristische associatie passende bij de akkerbouw in het Buijtenland van Rhoon. 
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De verarming van de akkerflora die zich aan het begin van de twintigste eeuw al aftekende werd het 

eerst zichtbaar op de rijke kleigronden. Er is dus sprake van een lang traject van verarming, 

waardoor het grootste deel van de ooit zo rijke akkerflora op dit soort gronden zo goed als 

verdwenen is uit het Nederlandse landschap. Bedreigde soorten worden incidenteel nog 

waargenomen, meestal op plekken waar een tijdelijke verstoring van grond heeft plaatsgevonden, 

zoals graafwerkzaamheden. Het instellen van een akkerreservaat is daarom van groot belang. 

 

De vlasteelt was tot in de 19de algemeen in het zuidwestelijke kleigebied, een aantal bedreigde 

plantensoorten zijn er zelfs naar vernoemd: Vlashuttentut, Vlaswarkruid en Vlasdolik. In het plan 

komt we de vlasteelt weer terug in de het gebied, en kunnen door actief beheer deze voor Nederland 

uitgestorven soorten weer terug komen. 

Landschappelijk zullen de florarijke akkers goed passen bij de beoogde hoogstamfruitteelt. 

Akkerkruiden als Grote klaproos, Bolderik, Korenbloem en Kamille zullen al in de eerste jaren van 

het nieuwe beheer het gebied gaan opfleuren. 

 

 

5.3 Sleutel tot succes: beheer door lokale boeren 

Uit onderzoek op andere plekken in Nederland (Prins 2013) is gebleken dat het voor succesvol 

beheer essentieel is om, naast ecologische kennis en aansturing, een grondige agronomische kennis 

bij het beheer van florarijke akkers te betrekken. Die combinatie is essentieel voor het vinden van de 

juiste balans tussen gewenste en ongewenste akkerkruiden. Op een aanzienlijk deel van de 

akkerreservaten in Nederland blijkt met name de agronomische kennis onvoldoende aanwezig, met 

veronkruiding en onbruikbare producten tot gevolg. Dit is in 2005 naar voren gekomen in intern 

onderzoek van Vereniging Natuurmonumenten (Tooren et al., 2005) en bevestigd in een onderzoek 

naar de ecologische kwaliteit van reservaatakkers in de provincie Noord-Brabant (Verbeek et al. 

2012). 

 

Het voorkomen van veronkruiding vormt op zwaardere kleigronden een grotere uitdaging dan op 

zandgronden. Cruciaal in het voorkomen van veronkruiding is de juiste timing. Gaat dat mis, dan 

kan dat bovendien leiden tot structuurschade en verminderde gewasgroei. Boeren die al sinds 

generaties gebruik maken van deze gronden, kennen dat gebied, het weer en de bodemgesteldheid 

als geen ander. Uit ervaringen elders in het land blijkt dat zij beter maatwerk kunnen leveren dan 

loonwerkers van buiten de regio.  

 

Essentieel is dat deze boeren niet alleen oog hebben voor de agronomische kant van het beheer. Dit 

is niet voor alle boeren weggelegd en moet daarom alleen worden uitgevoerd door boeren met een 

affiniteit met de voorgestane natuurdoelstellingen. Naast affiniteit is aanvullende kennisoverdracht en 

begeleiding nodig om ook de noodzakelijke ecologische kennis over te brengen en jaarlijks de 

resultaten te evalueren. Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, blijken gedreven agrariërs 

de beste beheerders voor florarijke akkers.  
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Dreps (foto: Udo Prins) 

Brede wolfsmelk (foto: Udo Prins) Bolderik (foto: Udo Prins) 

Naaldenkervel (foto: Udo Prins) 

Blauw guichelheil (foto: Udo Prins) Stinkende kamille 

Akkerboterbloem Grote klaproos 
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5.4 Maatregelen 

Het pakket van maatregelen dat nodig is voor het behalen van de nagestreefde doelen is maatwerk 

dat om flexibiliteit vraagt. We houden daarom rekening met een gefaseerde groei naar florarijke 

akkers, waarin de langdurig intensief beteelde gronden zich omvormen tot bakermat voor bedreigde 

akkerflora.  

 

Ervaringen met succesvol beheerde florarijke akkers elders in Nederland leveren de volgende 

beheeraspecten op: 

 

Kleine Wolfsmelk (foto: Udo Prins) 

Groot spiegelklokje 

Spiesleeuwenbek Korenbloem 

Nachtkoekoeksbloem 
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 Vruchtwisseling: Voor het terugkrijgen van florarijke akkers in Het Buijtenland van Rhoon 

wordt teruggegaan naar voor deze regio kenmerkende historische bouwplannen. Dat betekent dat 

er veel minder hakvruchten zullen worden geteeld dan tegenwoordig gebruikelijk is. De nadruk 

zal meer op maaivruchten komen te liggen, waarbij wintertarwe, zomergerst, haver, vlas, 

koolzaad en peulvruchten de belangrijkste elementen gaan vormen.  

 

Overeenkomstig met het historische perspectief kan voor de natuurakkers onder andere gewerkt 

worden met een zevenjarig bouwplan: 

1. Wintertarwe 

2. Aardappelen (of andere hakvrucht als ui) 

3. Vlas/koolzaad 

4. Bonen/erwten (droog gedorsen) 

5. Wintertarwe/-gerst 

6. Haver/zomergerst 

7. Groene of zwarte braak 

 

Onder de beoogde, bijzondere flora bevinden zich echter ook enkele winterannuellen, zoals 

Naaldenkervel. Daar het onduidelijk is of de hierboven voorgestelde vruchtwisseling voldoende 

herfst gezaaide gewassen bevat om winterannuellen als Naaldenkervel in het florabestand te 

houden, zal ook geëxperimenteerd worden met meer vereenvoudigde vruchtwisselingen met een 

grotere nadruk op wintergranen: 

1. Wintertarwe 

2. Zomergerst 

3. Winterspelt 

4. Haver 

5. Groene of zwarte braak 

 

 

 Gewasbescherming: Op de natuurakkers wordt chemievrij geteeld. Er worden dus geen 

gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om de flora en haar bestuivende insecten (hoofdzakelijk 

bijen) maximaal te sparen.  

 

 Bemesting: Florarijke akkers moeten, net als vroeger, bemest worden. We hanteren wel een 

stikstofgift die ruim drie keer zo laag is als in de huidige (gangbare) praktijk (60 kg N/ha/jaar in 

plaats van 150-250 kg N/ha/jaar). De randen van de percelen (3 meter) worden minder of niet 

bemest om een kruidenrijke akkerzoomvegetatie te krijgen. Het volvelds stoppen met bemesting 

raden we sterk af. Naast het feit dat dit niet in lijn is met de wijze waarop in voorgaande eeuwen 

werd geboerd, blijkt ook uit lopend onderzoek dat het stoppen met bemesten voornamelijk leidt 

tot een verhoogde druk van algemene onkruiden, wat de beheerskosten onnodig verhoogt en de 

natuurresultaten niet verbetert. 

 

 Onkruidbeheersing: Er worden op de florarijke akkers geen herbiciden gebruikt. De bemesting 

heeft in zekere zin een onkruidonderdrukkend effect. Dit vullen we aan door met name in het 

begin met mechanische onkruidbestrijding (schoffelen tegen onkruiden als vogelmuur, 
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duizendknoopachtigen en zwarte nachtschade). Ook de uitbreiding van wortelonkruiden als 

akkerdistel, akkermelkdistel en klein hoefblad zal aandacht vergen waarbij een zwarte of groene 

braakperiode in de vruchtwisseling nodig kan blijken te zijn om dit voldoende onder controle te 

houden. Daar er echter weinig ervaring is met het vinden van de juiste balans tussen gewenste 

en ongewenste onkruiden op klei zal dit in de eerste jaren nog een zoektocht zijn om tot het 

meest succesvolle beheer te komen. 

 

 Zaaien: Wij adviseren gangbare zaaizaadhoeveelheden. In tegenstelling tot de vaak geadviseerde 

lage zaaidichtheid wordt de dichtheid van een gewas minder bepaald door de hoeveelheid 

zaaizaad dan door het bemestingsniveau. Daar komt bij dat het gebruiken van een lagere 

zaaidichtheid zeker in de beginjaren veel sneller leidt tot veronkruiding. Voor zo ver mogelijk 

wordt gebruik gemaakt van meer historische (graan)rassen, die in veel gevallen veel langer stro 

bezitten waardoor er een veel evenwichtigere onkruidontwikkeling tot stand komt. 

 

 Oogsten: Ons doel is dat de florarijke akkers ook nog oogstbaar product opleveren. Dit kan in 

de vorm van veevoer zijn, maar ook brouwgerst en baktarwe voor bijvoorbeeld streekproducten. 

Gewassen moeten daarom zo veel mogelijk droog gedorst worden. Daardoor heeft de flora ook 

de volledige lengte van het groeiseizoen beschikbaar voor zaadvorming. We laten geen delen 

overstaan als wintervoer, daar dit veronkruiding met onder andere wortelonkruiden in de hand 

werkt. Daar waar de onkruiddruk het toelaat wordt de stoppel zo lang mogelijk met rust gelaten 

tot de late herfst om de ontwikkeling van de stoppelvegetatie (stoppelleeuwenbekken, brede en 

kleine wolfsmelk en guichelheil) goed tot ontwikkeling te laten komen. Deze stoppel is ook een 

belangrijke fourageergelegenheid voor vogels. 

 

 

5.5 Realiseren akkerflora zaadbank 

Door het dynamische karakter van akkers (jaarlijkse grondbewerking) worden zaden in de bouwvoor 

constant tot kieming gebracht. Wanneer deze ontkieming jarenlang is aangevuld met chemische 

onkruidbestrijding is de zaadbank in de bodem na een jaar of tien volledig uitgeput. Dit verklaart 

waarom akkerpercelen die een recente bestemmingswijziging hebben ondergaan slechts zelden een 

spontaan rijke flora ontwikkelen. In sommige gevallen kan dit wel optreden door bij het graven van 

greppels of poelen oude bodemlagen, die al decennia het daglicht niet hebben gezien, omhoog te 

halen. Uit die bodemlagen kunnen oude zaden tot kieming komen. 

 

Wanneer dit geen resultaat oplevert is de enige manier van flora-ontwikkeling de herintroductie van 

wilde akkerflora vanuit de omgeving. Al eeuwenlang verspreiden akkerkruiden zich via het 

graanzaad, er is altijd een levendige graanhandel geweest met Oost-Europese landen. Dat kunnen we 

nabootsen door actief in de omgeving naar zaadzettende akkerkruiden te zoeken (bijvoorbeeld bij 

graafwerkzaamheden en op braakliggende terreinen), of door ongeschoond zaaizaad uit 

akkerreservaten elders in Nederland, Duitsland en bijvoorbeeld Polen te halen.  

Opbrengsten en historische akkerbouwgewassen 

Het zuidwestelijke kleigebied werd al in de vroege Middeleeuwen gekenmerkt door een intensief en 

door akkerbouw gedomineerd landgebruik. Door de nabijheid van belangrijke bevolkingscentra 

(Antwerpen, Gent) werden daarbij niet alleen voedselgewassen geteeld, maar ook verscheidene 
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nijverheidsgewassen als vlas, koolzaad en meekrap (rode kleurstof). Typische opbrengsten voor 

tarwe waren 1,5 t/ha begin 19e eeuw en stegen tot 2,5 t/ha begin 20e eeuw (Bieleman, 1992). De 

bemesting bestond begin 19e eeuw uit ongeveer 10 ton vaste stalmest per jaar (Slicher van Bath, 

1987). Deze lage opbrengsten en vaak moeilijkere afzet in combinatie met gelijkblijvende arbeid 

maakt deze vorm van natuurbeheer relatief duur. 

In de voorgestelde vruchtwisseling wordt gewerkt met oude, regionale rassen. De afzet bepaalt in 

die gevallen de opbrengst. Goede afzet is dus belangrijk om de teelt van historische gewassen 

rendabel te houden. Die afzet moet voor veel gewassen opnieuw gevonden worden. Hier gaat tijd 

over heen. 

 

 

 
  

De verhoudingen tussen gewassen in 1820 op basis van bouwplannen uit 

het nabijgelegen Goeree-Overflakee (Uit: Bieleman, 1992). 
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H O O F D S T U K  6 :  H A B I T A T  V O O R  A K K E R V O G E L S  I N  P O L D E R  

   R H O O N  U I T G E L I C H T  

 

 

6.1 Inleiding 

Veel vogelsoorten vinden hun leefgebied in door het boerenbedrijf geschapen cultuurlandschappen. 

De dynamiek die de agrarische praktijk met zich meebrengt, biedt een keur aan soorten de 

gelegenheid om te broeden en voedsel te zoeken. Door intensivering en perceelsvergroting liep 

echter de biodiversiteit terug. De praktijk in Groningen heeft uitgewezen dat door een extensief 

beheer van een deel van het agrarisch gebied, vogels de kans krijgen om zich blijvend te vestigen. 

Vooral de soorten van de ‘droge natuur’, die Europawijd teruglopen, profiteren hiervan. In de 

volksmond worden ze akkervogels genoemd. Akkervogels blijken goed te reageren op maatregelen 

die een lagere dynamiek inhouden. Maar dynamiek, dus het steeds opnieuw laten ontbloeien van 

pionierssituaties, blijft nodig om deze vogelgroep leefgebied te bieden. 

 

Braaklegging is door de eeuwen heen een maatregel geweest om landbouwgronden in de juiste 

conditie te houden. Begin jaren ’90 bleek deze maatregel onbedoelde ecologische effecten te hebben: 

in het Groningse Oldambt verschenen zeldzame soorten als Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, 

Veldleeuwerik, Kwartel en Velduil als broedvogel of als wintergast. De gemeenschappelijke noemer 

voor deze diverse vogelsoorten was de combinatie van voedsel en broedgelegenheid die beschikbaar 

kwam. Voedsel (insecten, veldmuizen) werd gevonden in de braakpercelen, broedgelegenheid in de 

grazige braak en in de omliggende agrarische gewassen (graan, luzerne). Dit voorbeeld van de 

Groningse zeeklei geeft direct de onlosmakelijke verbondenheid weer van de natuurmaatregelen en 

de agrarische bedrijfsvoering. 

 

 

6.2 Natuurbeheer in agrarisch gebied: mozaïekstructuren op verschillende schaalniveaus 

De kern van natuurbeheer in agrarisch gebied is het afstemmen van de dynamiek van het beheer op 

de ecologie van de soorten die men wil stimuleren. Voor vogels ligt de gewenste dynamiek hoger 

dan voor planten, een reden waarom maatregelen voor flora en fauna het best gescheiden kunnen 

worden aangelegd. Gerichte maatregelen hebben bewezen effectiever te zijn dan algemene. 

De voorgestelde maatregelen kenmerken zich door een verschil in dynamiek met de agrarische 

praktijk, maar ook een verschil in dynamiek binnen de maatregel. Op deze wijze ontstaat er een 

mozaïek op macro- en microniveau. Maaisel wordt afgevoerd om verruiging te voorkomen. 

Mozaïekstructuur op macroniveau houdt in dat er verschillende typen beheer toegepast worden op 

verschillende gewassen. Hierdoor ontstaat een afwisseling tussen hoge en lage vegetatie, wat 

profijtelijk is gebleken voor voedselzoekende kiekendieven en velduilen. 

Mozaïekstructuur op microniveau wordt bereikt door het inzaaien van uitgekiende mengsels, 

waardoor de vegetatie uitgroeit tot een afwisseling van open plekjes, korte vegetatie en pollen. 

Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten bijvoorbeeld gebruiken dergelijke ‘ijle’ structuren om 

voedsel te zoeken. 

De maatregelen dienen te allen tijde verband te houden met de omliggende gewassen op de 

productiepercelen. Voor een vogel maakt het immers niet uit of een gewas is aangelegd voor de 
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productie of vanwege natuurdoelen. Het dier zal datgene kiezen dat past bij zijn behoefte aan 

voedsel of schuilgelegenheid. 

 

6.3 Kansrijke akkervogels voor polder Rhoon 

Vogels die akkergebieden verkiezen als broedgebied zijn: 

 Veldleeuwerik 

 Gele Kwikstaart 

 Kwartel 

 Patrijs 

 Kievit 

 

 

Wintergasten die van akkergebieden op de klei gebruikmaken zijn: 

 Ruigpootbuizerd 

 Klapekster 

 Geelgors 

 Ringmus 

 Velduil 

 

 

Wanneer de inrichting van het gebied optimaal is, zijn als broedvogel te verwachten: 

 Blauwe Kiekendief 

 Grauwe Kiekendief 

 Kwartelkoning 

Geelgors Klapekster (foto: Vilda) 

 

Kwartel (foto: Vilda) Veldleeuwerik (foto: Vilda) 
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De aan struwelen en elementen gebonden soorten in akkergebieden zijn: 

 Roodborsttapuit 

 Paapje 

 Kneu 

 Blauwborst 

 Bosrietzanger 

 Grasmus 

 

 

Op regionale schaal zal het vergrote insectenaanbod voedsel bieden voor de zwaluwen die in de 

stedelijke omgeving van Rotterdam broeden, in het bijzonder voor de Gierzwaluw. 

Paapje (foto: Vilda) Blauwborst (foto: Vilda) 

Kneu (foto: Vilda) Roodborsttapuit (foto: Vilda) 

Kwartelkoning Blauwe kiekendief (©Andreas Trepte) 
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Grauwe en Blauwe Kiekendieven broeden graag in graangewassen. Een veld dichte tarwe biedt deze 

bodembroeders bescherming tegen predatie. Gangbare tarweteelt op grote percelen in open 

landschap is voor kiekendieven preferent broedgewas. Beide soorten verkiezen droge habitats. Voor 

voedsel zijn ze afhankelijk van Veldmuizen die in laagdynamische habitats als faunastroken een 

populatie kunnen ontwikkelen. 

Veldleeuweriken hebben juist baat bij een grotere zaaiafstand tussen de rijen wintertarwe. Door de 

ijlere stand van de aren hebben zij meer ruimte om te scharrelen. Door het uitstoelen van het gewas 

zijn de opbrengsten slechts weinig lager. In zomertarwe kan de Veldleeuwerik ook later in het 

seizoen nog broeden. 

 

 

6.4 Strokenbeheer 

Aan weerszijden van de watergangen in polder Rhoon worden stroken aangelegd met een drievoudig 

beheer en dito dynamiek. Van watergang tot aan akker zijn dat achtereenvolgens een brede 

faunastrook, een brede luzernestrook en een smalle insectenstrook. Voor de gewenste breedte van de 

fauna- en luzernestroken spelen praktische zaken als het aantal werkgangen, de zaaibreedte, de 

Faunastroken bieden ruimte aan de voor 

akkers kenmerkende Dwergmuis en aan 

andere woelmuizen, het hoofdvoedsel 

van kiekendieven en uilen (foto: Vilda). 

Foto: Ben Koks 
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lengte/breedteverhouding van de percelen allen een rol. Gebaseerd op een ons bekend voorbeeld van 

een jachtorganisaties nabij Diepholz (Nedersaksen) lijkt een breedte van negen tot vijftien meter per 

strook aan te bevelen. De insectenstrook is met vier meter breedte al effectief. De breedte van de 

zaaimachine en maaimachine bepaalt uiteindelijke de breedte van de stroken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De strook grenzend aan de watergang wordt over een breedte van minimaal negen meter ingezaaid 

met een meerjarig gras-kruidenmengsel. Een mengsel van bodembedekkende grassoorten en grassen 

die in pollen groeien is optimaal voor de microstructuur. Bij de samenstelling van het aandeel 

kruiden is ook rekening gehouden met de bloeiperiode. Dit maakt een mengsel niet alleen ‘mooier’, 

wat een breed draagvlak ten goede komt, maar verlengt ook de bloeiperiode waardoor een breed 

scala aan insecten hier gebruik van maakt. Tal van insecten zijn belangrijke prooien voor soorten als 

Kwartel, Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart. Meegezaaide zomertarwe biedt voedsel aan zangvogels 

en woelmuizen. De meerjarige faunastroken bieden tevens een overwinteringsplek aan insecten. 

Blauwe Kiekendieven en Velduilen gebruiken de stroken ’s winters om Veldmuizen te vangen. 

Naast de faunastrook komt een brede strook met een luzerne-klavermengsel, op kleigrond 

overwegend bestaand uit luzerne. Klavers en luzerne zijn aantrekkelijk voor broedende en 

foeragerende Veldleeuweriken. Tevens fungeren de luzernestroken als buffer voor Veldmuizen 

tussen de faunastrook en het gewas. De luzerne staat regulier drie jaar op het veld en wordt op 

gezette tijden regulier geoogst. Door de diepe worteling van luzerne verbetert de doorlaatbaarheid 

van de bodem. 

Naast de luzerne en langs de productiepercelen wordt er één zaaibreedte aan insectenstrook 

aangelegd, bestaande uit een eenjarig bloemrijk mengsel dat natuurlijke vijanden van plaaginsecten 

aantrekt. Dankzij de natuurlijke vijanden ontstaat een robuuster systeem waardoor minder 

gewasbescherming nodig is. De vliegende insecten dienen als voedsel voor bijvoorbeeld zwaluwen. 

 

 

6.5 Wintervoedsel 

Om jaarrond voedsel te bieden aan akkervogels zijn ook maatregelen gericht op de winter 

noodzakelijk. Op plekken waar laagblijvend struweel staat en in de buurt van heggen en 

hoogstamboomgaarden kunnen speciale wintervoedselveldjes worden aangelegd, bestaande uit 

zomertarwe. Deze veldjes bieden voedsel aan zangvogels gedurende de winter, terwijl het struweel 

beschutting en schuilplaatsen biedt.  

Strokenbeheer Oost-Groningen (foto: Hans Hut) Foto: Ben Koks 



Levend Buijtenland van Rhoon – Vereniging Nederlands Cultuurlandschap - februari 2014 

 
 

 34 

Voor soorten van het open landschap als de Veldleeuwerik en wintergasten als de Ruigpootbuizerd is 

het over laten staan van graanstoppel de preferente maatregel. 

 

 

 

6.6 Veldstruweel 

Tal van soorten in het akkergebied zijn gebonden aan kleine elementen. De meest aansprekende 

soort van het boerenland is de Patrijs. Zij schuilt graag in laagblijvend struweel. In brede 

faunastroken wordt voedsel gezocht: insecten voor de kuikens en bladgroen en granen voor de 

volwassen patrijzen. 

Kleine akkerzangers laten ook een voorkeur voor veldstruweel zien. Het biedt veiligheid en voedsel 

(insecten). Een soort die goed gedijt in heggenlandschappen is de Geelgors. 

De locatiekeuze van veldstruweel dient afgestemd te worden op de akkerbouwgewassen en 

landschapskenmerken. Voor soorten als Veldleeuwerik en Grauwe Kiekendief is grootschalig open 

land een noodzakelijke voorwaarde voor hun leefgebied. Voor zangvogels als Roodborsttapuit, 

Patrijs en Kneu is juist akkerlandschap met struweel aantrekkelijk. 

 

 

 

 

Grauwe gorsen en kepen maken massaal gebruik van de wintervoedselveldjes (foto: Hans Hut). 

Patrijs (foto: Vilda) 
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6.7 Bedrijfsbegeleiding en ecologische monitoring 

Van belang bij natuurbeheer in agrarisch gebied is dat er een goede samenspraak is tussen de 

agrarische ondernemer en de ecologische begeleider. In het bouwplan dienen de gewaskeuze en de 

natuurmaatregelen op elkaar afgestemd te worden. Om deze afstemming goed van de grond te 

krijgen zijn ‘keukentafelgesprekken’ het aangewezen middel. Voor grondeigenaren en –gebruikers 

worden feedbackbijeenkomsten georganiseerd. 

Bij het eerste inzaaien en bij het beheer of de oogst van de maatregelen zal ecologische begeleiding 

aanwezig zijn. De effecten van de maatregelen op de vogelpopulaties wordt gemonitord volgens de 

methode van het Broedvogel Monitoring Project. Daarnaast zal gericht broedbiologisch onderzoek 

worden verricht naar de karakteristieke akkervogels Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart, die als 

indicator dienen of de maatregelen het gewenste effect sorteren. 

 

 
 
 

  

Jagende grauwe kiekendief (foto: Ben Koks) 

 

Twee soorten zweefvliegen op een bloem. 

Volwassen exemplaren hebben nectar en 

stuifmeel nodig, waar hun larven natuurlijke 

vijanden van landbouwplagen zijn. De 

akkerbouwers kunnen dat dankzij geïntegreerde 

plaagbeheersing omzetten in volveldse 

verduurzaming van de landbouwpraktijk. 

Met bloei in de akkerranden brengen de boeren 

nectar en stuifmeel terug. Daarmee stimuleren 

ze bijen en natuurlijke vijanden van 

landbouwplagen. Met geïntegreerde 

plaagbeheersing kunnen ze daardoor volvelds 

minder insecticiden spuiten. Bovendien is de 

vegetatie aantrekkelijk voor recreanten en 

bieden ze mogelijkheden voor rustpunten langs 

wandelroutes. 
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H O O F D S T U K  7 :  H E R B O U W  M O L E N S  U I T G E L I C H T  

 

 

De molens die eeuwenlang de polder droog gehouden hebben en onlosmakelijk verbonden zijn met 

de ‘genius loci’ (geest van de plek) van het Buijtenland van Rhoon zijn in hoge mate belangrijk voor 

de cultuurhistorische identiteit. De herbouw van twee molens en herstel van de molengangen zijn 

dan ook in dit plan opgenomen. 

 

 

7.1 Belang voor recreatie 

Het Planbureau voor de Leefomgeving constateert in haar Natuurbalans 2009 niet voor niets dat het 

verhaal van de strijd tegen het water, de cultuurhistorie in het landelijk gebied en de mogelijkheden 

van wandelen en fietsen, aspecten zijn die bijzonder gewaardeerd worden door (internationale) 

recreanten.  

De herbouw van de twee molens in de polders van Rhoon gericht op toerisme en recreatie, stad-land 

relatie en beleving van het landschap, zou een grote bijdrage leveren aan het landschappelijk 

ensemble.  

 

 

7.2 Historie 

Het gebied rond Rhoon werd al omstreeks 1200 ontgonnen en met dijken beschermd tegen 

buitenwater. Diverse sloten en weteringen (afwateringen) werden gegraven om het zompige 

moerasland te ontwateren en cultiveren.  

 

De structuur van deze watergangen is nog steeds in de polder Buijtenland en het landschap 

terug te vinden. Als gevolg van het oxideren van de veenbodem en het stijgen van de zeespiegel, 

kwamen polders te laag te liggen om natuurlijk te kunnen afwateren. Vanaf ca 1500 werd het 
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noodzakelijk om polders met windmolens te bemalen. Hiervoor werden lange watergangen in het 

poldergebied gegraven.  

 

Deze eerste houten molens zijn omstreeks 1700 vervangen door ronde stenen molens. De 

topografische kaarten van rond 1840 tonen tientallen poldermolens in deze streek, maar deze zijn 

inmiddels allemaal verdwenen. De laatst overgebleven molen, de Pendrechtse molen te Barendrecht, 

is verplaatst en staat tegenwoordig in IJsselmonde.  

  

   

 

 

7.3 Aanvullend onderzoek 

Om een goed beeld te verkrijgen van de bemaling van de polder Buijtenland is het nodig om een 

goed historisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek bestaat voornamelijk uit een uitgebreid 

archiefonderzoek en een  veldinventarisatie welke historische elementen van de polderbemaling zijn 

overgebleven. Overigens is hier al veel over bekend bij de bestaande landeigenaren en betrokkenen 

bij de Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde.   

 

Op historisch beeldmateriaal is te zien dat de laatste molen van de Buijtenlandse polder een ronde 

stenen grondzeiler was, die veel weg heeft van de nog bestaande Pendrechtse molen in Barendrecht. 

Via Vereniging De Hollandsche Molen is er door een erkend en gerenommeerd adviesbureau offerte 

uitgebracht voor alles wat er bij komt kijken om tot herbouw te komen. Deze kosten zijn opgenomen 

in de begroting, inclusief molenaar. In, of onmiddellijk aangrenzend bijeen van de molens zou 

horeca gerealiseerd kunnen worden. 

Inspirerende voorbeelden zijn ons inzien het Nederlands Watermuseum in Park Sonsbeek in Arnhem 

met een waterlab voor kinderen en een brasserie. Maar ook Bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen 

De Jungerius molen. De Pendrechtse molen. 
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welke in twee jaar tijd ruim 200 verkooppunten heeft. Of het Airbornemuseum in verband met de 

geallieerde luchtlandingen.  

 

Niet onbelangrijk om te vermelden is de belangstelling bij een van de grootgrondbezitters om de 

ontwikkeling en eigendom van de molens op zich te nemen. 
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H O O F D S T U K  8 :  D R A A G V L A K ,  P R O C E S  E N  P R O C E D U R E S  

 

Het lijdt geen twijfel dat het draagvlak onder ondernemers, bewoners en bezoekers groot zal zijn 

voor het in dit rapport neergelegde plan. Het verzet tegen de thans genomen besluiten is langdurig, 

fel en divers.  

 

Draagvlak zal moeten worden verkregen bij de politieke bestuurders van gemeenten, provincie en 

betrokken ministeries en wellicht bij de partijen die de overeenkomst hebben gesloten die ten 

grondslag ligt aan het vigerende beleid. 

 

Om tot uitvoering van het in dit rapport beschreven plan te komen zal een procesplan moeten 

worden opgesteld. Dit procesplan kan inhouden: 

 

 De vorming van een stuurgroep van betrokken bestuurders van gemeenten, provincie, 

waterschap en gemandateerde vertegenwoordigers van ondernemers en wellicht bewoners, 

die het proces bewaakt en stuurt. Bij de keuze voor een planmatige ruilverkaveling kan deze 

stuurgroep de status krijgen van een bestuurscommissie ex artikel 81 van de provinciewet. 

Bij de instelling van het fonds Buijtenland van Rhoon wordt een statutaire verbinding gelegd 

met deze bestuurscommissie zolang deze bestaat. In bijlage 1 wordt een vorm van 

ruilverkaveling conform de WILG bij wijze van voorbeeld uitgewerkt. 

 

 Indien niet gekozen wordt voor een vorm van ruilverkaveling kan er een uitvoerende 

coördinatiegroep worden gevormd die belast is met de dagelijkse uitvoering van het plan, de 

stuurgroepvergaderingen voorbereidt en alle voorkomende werkzaamheden, knelpunten en 

problemen uitvoert dan wel oplost. De coördinatiegroep organiseert gesprekken met 

grondeigenaren en pachters en andere belanghebbenden. 

 

 Het opstellen van voorbeeldcontracten, het opstellen van een totaalbeheerplan en het 

organiseren van de uitvoering evaluatie en controle van het beheer. 

 

 Het organiseren en inrichten van een fonds voor investeringen vanuit zowel de publieke als 

de private sfeer, alsmede voor het beheren van de middelen ten behoeve van het langjarig 

beheer van deze investeringen. Het afsluiten en houden van de kwalitatieve verplichtingen 

met zakelijke werking kan ook tot de taken behoren. Er dient een statutaire binding te 

worden geregeld met de hiervoor genoemde bestuurscommissie, indien deze wordt 

ingesteld, dan wel met de langjarig betrokken instituties in de streek. 

 

Wij stellen voor om voor om een Groenfonds Buijtenland van Rhoon in te stellen. Een 

fonds dat beheerd wordt buiten de waan van de dag en wisselende politieke voorkeur. Het 

fonds omvat 14,5 miljoen euro voor investeringen en 55 miljoen euro voor langjarige 

beheercontracten van telkens 30 jaar. De inrichting van het fonds voorziet in de 

mogelijkheid om na 30 jaar te indexeren op basis van 2% inflatie per jaar. Op deze wijze 

kan gedurende 30 jaar een grondvergoeding van 4% over 70.000 euro/ha uitgekeerd worden 

en over 30 jaar weer verlengd worden voor eenzelfde termijn tegen een grondvergoeding 
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van 4% tegen de dan geldende gemiddelde grondprijs met een maximum van 122.268 

euro/ha. In bijlage 2 zijn verschillende scenario’s opgenomen om een dergelijk fonds veilig 

en duurzaam te beheren, opdat garanties voor langjarige  uitbetaling van beheervergoedingen 

kunnen worden afgegeven. 

 

In het kader van de te volgen procedures zal als eerste het bestemmingsplan Albrandswaard moeten 

worden herzien met betrekking tot de polder Buijtenland van Rhoon. Het streekplan van de 

Provincie Zuid-Holland dient daarop te worden aangepast. De keur van het Waterschap behoeft niet 

te worden aangepast.  

 

Het in dit rapport beschreven plan past in het beleid van de rijksoverheid. De PKB Mainport 

Rotterdam spreekt over het onderhavige gebied als compensatie ten behoeve van de verbetering van 

de leefbaarheid voor Rotterdam, in dit rapport begrepen als de zuidelijke randstad. 

 

Het recente natuur- en landschapsbeleid van de staatssecretaris van economische zaken spreekt over 

natuur, die weliswaar intrinsieke waarde heeft en streeft naar het voldoen aan de Europese 

richtlijnen, maar die meer beantwoordt aan wat mensen willen en nodig hebben. 

 

 

 

Ten slotte: 

 Het hier gepresenteerde plan is haalbaar en betaalbaar. 

 Het plan levert een grote bijdrage aan de biodiversiteitsverbetering in Nederland en helpt de 

Europese verplichtingen te realiseren. 

 Het plan is economisch en sociaal: de verdiencapaciteit blijft behouden, er vindt geen 

kapitaalvernietiging plaats; de relaties tussen stad en land worden letterlijk verstevigd en er 

ontstaan vele mogelijkheden om grote(re) groepen stadsbewoners een band te kunnen laten 

aangaan met natuur- en voedselproductie. 

 Het Zuid-Hollands erfgoed wordt voor het voetlicht gebracht door versterking van de 

cultuurhistorische identiteit. 
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H O O F D S T U K  9 :  F A Q ’ S  ( F R E Q U E N T L Y  A S K E D  Q U E S T I O N S )  

 

 

 Jullie plan voorziet in ‘slechts’ 25% natuur en het oude plan in 100% natuur: wat gebeurt 

er tussen de randen en buiten de vlekkendekkende elementen? 

Voorop staat dat de natuurwaarden die gecreëerd en geleverd worden in dit plan hoge ogen 

scoren qua (inter)nationale natuurbescherming en een nationale omissie verhelpen, namelijk het 

ontbreken van natuurbeheergebieden gericht op akkerflora en -fauna op rijke kleigronden. In die 

zin geldt dan ook dat de kwaliteit van de te nemen maatregelen boven de kwantiteit gaat.   

Daarbij zal de mogelijkheid ontstaan om kweekakkers in te richten die kunnen fungeren als 

zaad- en genenbank en leverancier voor realisatie van zogenaamde Ecologische Focusgebieden 

op zeekleigebieden elders. Deze hefboom van natuurontwikkeling op boerenland heeft onder 

regie en ambitie van de provincie dus de mogelijkheid om van de provincie Zuid-Holland een 

gids voor ontwikkeling van akkernatuur te maken en pro-actief in te zetten op invulling van 

aanvullende agro-milieumaatregelen in de tweede pijler GLB.  

De boeren zijn van harte bereid aanvullende groene diensten te leveren. Hiervoor resteert  

eventueel zelfs nog 55 miljoen euro ten opzichte van het oude plan. Het is overigens een 

misvatting dat op de percelen in de nu voorgestelde plannen niets gebeurd. Zo worden 

overwinterende ganzen en grazende vogels gekoesterd en gedoogd, weide- en akkervogels 

beschermd en kan er op plekken weliswaar tegen reguliere landbouwpraktijken op kleigrond in -

maar wellicht inspelend op stedelijke behoeften - stoppelbegrazing plaatsvinden met zeldzame 

huisdierrassen.  

 

Op vrijwillige basis zouden we aanvullend - eendachtig het SER rapport Waarden van 

Landbouw en naar analogie van gebieden zoals bijvoorbeeld Midden-Delfland en bijvoorbeeld 

het collectief beheerplan voor Korenwolven - willen werken met een puntensysteem voor 

aanvullende diensten. 

Wij verwachten eveneens op basis van ervaringen van ruim 500 akkerbouwbedrijven met FAB 

(Functionale Agrarische Biodiversiteit) randen van en toekomstige bedrijfsbegeleiding door het 

Louis Bolk Instituut dat de natuurlijke plaagbestrijding een forse reductie van insecticiden en 

pesticidengebruik zal bewerkstelligen.  

De Duitse professor Ralf Udo Ehlers van IBMA is een Europese autoriteit op het gebied van 

biopesticiden en bereid gevonden om hier een praktijkproef voor op te zetten. 

 

Voor al deze activiteiten geldt dat deze bovenwettelijk zijn en in een puntensysteem gegoten 

kunnen worden voor realisatie van nog meer natuurdoelen.  

 

Wat ons betreft is er ook volop ruimte om te onderzoeken of de stad-land relatie ook in termen 

van producenten en consumenten versterkt kan worden. Dat sluit ook aan bij de doelstellingen 

van de zogenaamde Rotterdamse voedselraad die vorig jaar is ingesteld om voedsel uit 

Rotterdam en omgeving te gaan promoten. Lokale boeren worden in kaart gebracht en er wordt 

gewerkt aan kortere ketens zodat het voor Rotterdammers gemakkelijker wordt om gezond en 

lokaal geproduceerde groenten en vlees te kopen. De boeren van Rhoon zouden graag hun 
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producten rechtstreeks en zonder tussenhandel afzetten, maar op dit moment is er nog sprake 

van marktfalen.  

 

Ook kan gedacht worden over aansluiting bij initiatieven als de Giovanni van Bronckhorst 

Foundation en Bionext. Maar ook bij alternatieve geldsystemen zoals de De Alternatieve Munt 

(DAM’er)3. Deze Rotterdamse lokale geldeenheid ondersteunt het uitwisselen van producten en 

diensten tussen ondernemingen, hun leveranciers en afnemers. 

 

 

 Wat is er zo bijzonder aan akkervogels? 

In Nederland hebben akkervogels altijd in de schaduw gestaan van weidevogels. Wellicht 

begrijpelijk, omdat weidevogels in een ruimere Europese context een zeldzame soortengroep 

vormen. Toch zijn de akkers, met een oppervlakte van 43% van het Nederlandse cultuurland, 

van wezenlijk belang. Broedvogelkarteringen in de jaren zeventig en tachtig gaven een eerste 

indruk van de vogelrijkdom van akkergebieden. Met verrassend grote aantallen kwartels, 

kwartelkoningen, patrijzen, gele kwikstaarten, veldleeuweriken en kieviten. Deels soorten die 

ook als weidevogels bekend zijn. Maar ook deze akkervogelsoorten namen in snel tempo af. 

Volgens Vogelbescherming Nederland/Birdlife International soms zelfs met 90% zoals 

bijvoorbeeld bij leeuweriken en patrijzen. Intensivering van de landbouw speelde de hoofdrol, 

die leidde tot een aantalsafname van zowel broedvogels als pleisterende en overwinterende 

vogels. Voedselgebrek, gebrek aan nestgelegenheid, een lagere reproductie en een hogere 

mortaliteit in de winter zijn hier debet aan. Eind jaren tachtig kwam in Groningen in een 

voorheen troosteloos akkergebied een grote oppervlakte akkers meerjarig braak te liggen. Dit 

leverde meteen grote aantallen vogels op, vooral muizen etende roofvogels, veldleeuweriken en 

zaadeters. Deze eyeopener leidde tot de oprichting van de Werkgroep Grauwe Kiekendief en de 

wonderlijke terugkomst van dit bijzondere dier. De braaklegregeling werd gestopt en de rest van 

de jaren 90 en de zero’s werd een zoektocht naar effectieve maatregelen om vogels van 

akkergebieden in de lucht te houden. Die succesvolle en tot de verbeelding sprekende 

praktijkervaring is in dit plan ingebracht door de Werkgroep Grauwe Kiekendief.  

 

 

 Wat heeft Rotterdam aan jullie plan? 

Rotterdam is een ambitieuze stad. Het alternatieve plan transformeert de grondeigenaren in  

buitengastheren die iedereen welkom heten die wil komen genieten en verpozen in de polders. 

Het Deltaplan Buijtenland van Rhoon geeft invulling aan de Groenblauw Structuurplan Regio 

Rotterdam 2011-2010. Het draagt bij aan de hoofdopgave voor provincie en de stadsregio, 

namelijk een samenhangende, robuuste, groenblauwe structuur voor recreatie en natuur in de 

regio Rotterdam.  

Maar het geeft ook invulling aan de voorgestelde omslag in de manier waarop invulling wordt 

gegeven aan deze opgave. Namelijk handelen vanuit het perspectief voor overheden dat hectares 

extra groen gerealiseerd worden door het aanleggen van verbindingen en het beter beleefbaar 

maken van het landschap. Onze focus op natuurlijke en landschappelijke verfraaiing van de 

                                                      
3
 http://www.rotter-dam.nl/ 
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eeuwenoude polders, en de herbouw van molens in een toeristisch recreatieve routestructuur 

middels de dijkenroute, boomgaardenroute, molenroute en boerenlandpaden, past daarbij. Net 

als de ecologische focus op landbouwpraktijken. 

Met andere woorden: ons plan past bij de ambities van de in december 2010 vastgestelde 

Regionale Strategische Agenda van de stadsregio Rotterdam en de Provinciale Structuurvisie. In 

beide documenten is opgenomen dat de recreatieve waarde van het landschap versterkt moet 

worden door verbetering van de fietsverbindingen en versterking van het waternetwerk.  

Daarnaast is in de RSA en de PSV een belangrijke opgave voor de landbouw opgenomen, 

namelijk het vitaal houden van de grondgebonden landbouw door stimulering van stadsgerichte 

landbouw en andere vormen van verbreding.  

Wij geven dan ook invulling aan de centrale ambities van dit vigerende  regionale 

groenstructuurplan, RGSP 3, te weten de realisatie van een aantrekkelijk metropolitaans 

natuurrijk agrarisch cultuurlandschap, gericht op recreatief (mede-)gebruik door inwoners van 

omringende stedelijke gebieden en de bewoners van het landelijke gebied; realisatie van een 

robuust en duurzaam beheerd groenblauw raamwerk, met de hoofdwatergangen als belangrijke 

dragers, tot stand gebracht voor een duurzame ecologische ontwikkeling van de regio.  

Wij herstellen verbinding tussen stad en land vanuit economisch, sociaal, recreatief als cultureel 

perspectief, bieden ruimte om het economische draagvlak van dit landelijke gebied in de regio te 

versterken. Ook voldoet het aan de doelstelling om initiatieven van onderop, die de kwaliteit van 

het landschap verbeteren, bij elkaar te brengen en uitvoering hiervan te stimuleren/realiseren.  

De stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hanteren daarbij als uitgangspunten dat 

er een strenge planologische bescherming tegen verstedelijking nodig blijft voor het behoud van 

de waardevolle landschappen en dat vitale grondgebonden landbouw essentieel is voor behoud 

van de openheid van de karakteristieke landschappen in de regio. En dat landschappelijke 

kwaliteiten worden versterkt door cultuurhistorisch waardevolle structuren te herstellen en de 

historische elementen een nieuwe invulling te geven voor recreatie en natuurontwikkeling, 

waarbij voor de planning en uitvoering van projecten in het landelijk gebied de nadruk gelegd 

wordt op het realiseren van landschappelijke, ecologische en recreatieve verbindingen in plaats 

van een focus op het aanleggen van vlakdekkende groengebieden. Tot slot verbeteren wij de 

toegankelijk van het landschap in de polder van Rhoon vanuit steden en omliggende bebouwing 

aanmerkelijk.  

 

Speciale aandacht willen wij ook vestigen op Rotterdam als deelnemer aan het Clinton Climate 

Initiative. Daarin wordt een focus aangebracht op het beschermen en herontwikkelen van 

(tropische) bossen. Het onttrekken van een van de meest vruchtbare en hoogst productieve 

landbouwgronden ter wereld, nabij een grote stad in een metropolitaanse omgeving, zal 

onnoemlijk er voor zorgen dat de ecologische en carbon footprint van Rotterdam toeneemt en 

voor ruimtebeslag zorgt of dit aanjaagt in gebieden met oorspronkelijke biodiversiteit.  

 

 

 Hoe past het boerenalternatief in het kabinetsbeleid voor natuurbescherming? 

Zoals opgemerkt vormt het duurzaam veilig stellen van (met name) beschermde akkerflora en -

fauna op kleigronden een omissie in het nationale natuurbeleid. Dit plan draagt daarom bij aan 
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invulling van de Aichi doelen en de Biodiversiteitsconventie waarvoor Nederland in maart 2014 

haar vijfjaarlijkse rapportage zal overleggen.  

 

Het kabinet heeft een structuurvisie Ruimte en Infrastructuur en nieuw natuurbeleid vastgesteld 

en gekozen voor een herijking van de Ecologische Hoofdstructuur, waardoor deze in omvang 

afneemt tegenover eerdere plannen.  

Het huidige plan van transitie naar natte natuur, in de vorm van natuurdoeltype zoetklei 

oermoeras, is een vorm van ontpoldering. De status van polder wordt immers ontnomen en 

omgevormd naar natuur en aanduiding krekenlanden met open water. Vanwege de 

doorsnijdingen met dijken en pijpleidingen zal het een gecompartimenteerd geheel worden in een 

systeem van oppervlaktewateren.  

Ontpolderingen ten behoeve van de EHS  zijn volgens het kabinetsbeleid alleen toegestaan 

wanneer waterveiligheid of internationale afspraken dit vereisen. Daar is hier geen sprake van.  

 

Het nieuwe natuurbeleid van Staatssecretaris Dijksma is bovendien geënt op de 

participatiesamenleving en gericht op het nakomen van (inter)nationale 

natuurbeschermingsverplichtingen. Daarop scoort dit plan hoger.  

 

 

 Op initiatief van het Wereld Natuurfonds en ARK wordt een plan uitgewerkt voor een 

klimaatbuffer op IJsselmonde. De inzet is om het waterbergend vermogen te vergroten en 

flexibeler peilbeheer in te voeren. Hoe past het boerenalternatief hier in?  

Nabij de polders van Rhoon ligt een initiatief voor Natuurlijke Klimaatbuffers. Een 

gebiedsproject en nadrukkelijk geen strategisch project, zoals benoemd door de Deltacommissie 

in 2008.  

Daarbij is het volgens Waterschap Hollandse Delta uitgesloten dat het thans voorliggende plan 

kan fungeren als klimaatbuffer. De polder ligt hoger als de rivier. Er is geen in- en uitlaat 

gemaakt bij de dijken van de rivier. Bovendien kan dit niet omdat de aangrenzende 

nieuwbouwwijken geen dijkbescherming hebben en gelijktijdig mee onder water zouden lopen.  

 

 

 Waarom zijn de Rhoonse polders cultuurhistorisch uniek?  

De Rhoonse polders zijn eeuwenoude polders en de laatst overgebleven aanwaspolders nabij 

Rotterdam. Alle andere polders zijn omgevormd voor haven-, stads- of bedrijventerrein of 

kasontwikkeling. Daarbij is het historisch kavelpatroon ook nog grotendeels in tact, al heeft hier 

ook enige vorm van schaalvergroting opgetreden.  

 

De Rhoonse polders liggen op het voormalige eiland IJsselmonde en zijn onderdeel van het 

zuidelijke zeekleigebied. Eeuwenlang zijn dit getijdegebieden geweest, waar de lagen klei het 

restant zijn van het proces van aanvoer en bezinking van kleideeltjes. De invloed van de zee 

werd langzaam minder, doordat het land steeds iets hoger kwam te liggen. In deze 

zeekleilandschappen ontstonden veenmoerassen. 

Rond het jaar 1000 was het zuidwesten van Holland een verzameling van kleine en grote 

veeneilanden, soms bedekt met een laagje klei, omgeven door kreken en rivieren. Op de hoogste 
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delen van de veeneilanden ontstonden de eerste nederzettingen. Tussen 1000 en 1200 begon het 

grootschalige ontginnen van de Hollandse Delta. Door het ontginnen en ontwateren van de 

moerassen in de Middeleeuwen klonk het veen in. Met verdere afgraving kwam op veel plaatsen 

de onderliggende zeeklei weer aan de oppervlakte.  

 

Dit gebeurde vaak tijdens grote stormvloeden. De Sint-Elisabethvloed in 1421 had grote 

gevolgen voor Zuid-Holland, vooral voor de Hoeksche Waard en het eiland van Dordrecht, 

waar alle polders onder water kwamen te staan. De hoogste veenkernen, waaronder Rhoon, 

bleven ongeschonden en groeiden na de overstroming door bedijkingen weer langzaam tot het 

huidige Voorne-Putten, Hoeksche Waard, IJsselmonde en Eiland van Dordrecht. 

 

Oud Rhoon en Oudland van Poortugaal horen bij de eerste polders die op het eiland van 

IJsselmonde ontstaan zijn. De solitaire eilandjes waren omgeven door de Waal en de Devel. De 

eilanden werden later door o.a. de bedijking van Nieuw Reijerwaard en de Polder Charlois met 

elkaar verenigd. Het polderland van IJsselmonde kreeg in de 16e eeuw ongeveer de huidige 

omvang. De nieuwe polders liggen om de oude bedijkingen heen. 

 

In het landschap van de jonge zeeklei duiden vrij kleine landschappelijke elementen de 

‘tijdlagen’ aan, zoals het hoogteverschil tussen oudere, laaggelegen en jongere, wat hogere 

polders. Dit complex van polders en polderstructuren is in het Buijtenland van Rhoon duidelijk 

zichtbaar en beleefbaar.  

Met de recente schaalvergroting, ruilverkavelingen en dorps- en stadsuitbreiding is de 

historische opbouw van het polderlandschap rondom Rotterdam minder afleesbaar geworden. 

Polderdijken zijn geheel of gedeeltelijk afgegraven en het verschil tussen oude polders (vrij 

onregelmatig) en jonge bedijkingen (rationeler en grootschaliger) is afgenomen.  

 

 

 Zijn er mogelijkheden voor een ontwikkeling tot een Buijtenlandgoed van Rhoon? 

De Natuurschoonwet biedt eigenaren, vruchtgebruikers of erfpachters van landgoederen fiscale 

faciliteiten die de lasten van bezit en onderhoud verlichten. De faciliteiten worden 

aantrekkelijker, wanneer landgoederen toegankelijk worden gemaakt. Als een landgoed wordt 

‘gerangschikt’, vervalt de rendementsheffing in de Inkomstenbelasting voor alle onroerende 

goederen die onder de rangschikking vallen, behalve voor gebouwen.  

 

Ook zijn er aftrekmogelijkheden in de onroerende zaakbelasting. Bij overlijden vervalt een deel 

van de successierechten. Erfgenamen erven dezelfde faciliteiten onder de voorwaarde dat het 

landgoed minimaal 25 jaar in stand wordt gehouden. Bij schenking geldt dezelfde regeling. 

 

De herbouw van de molens, in combinatie met verspreid liggende historische boerderijen die 

aangeduid zijn als rijksmonument, biedt mogelijkheden voor gezamenlijke NSW rangschikking 

als (nieuwe) landgoederen voor zowel de gebouwen als de landbouwgronden. 

Voor de boerderijen gaat het om de rijksmonumenten Hoeve Johanna, Edenhoeve, 

Portlandhoeve en de Vlaamse Schuur aan de Rijsdijk 109. Allemaal 18e-eeuwse hoeves die in 
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combinatie met de herbouw van de molens het landschappelijke en cultuurhistorische ensemble 

versterken.  

In principe geldt voor een gezamenlijke rangschikking van twee onroerende zaken dat 

afzonderlijk 1ha groot en gezamenlijk tenminste 5ha groot zijn en afzonderlijk beschikken over 

30% houtopstanden of natuurterreinen. Echter, objecten kleiner dan 1ha met opstallen van voor 

1940 kunnen vanwege behoud uiterlijke kenmerken. 

 

In principe is het voor de landgoedontwikkeling mogelijk om een NSW BV per molen op te 

richten of een coöperatieve vereniging. 

 

Vervolgens is het de vraag of het  collectief van boeren en grondeigenaren in Rhoon kan 

voldoen aan de eisen om onroerende zaken te rangschikken als landgoed zoals verwoord in het 

Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 28? Namelijk: ‘…een, in Nederland gelegen, geheel of 

gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak – daaronder begrepen 

die waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen 

voorkomen – voor zover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke 

verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is…’  

 

Voor wat betreft de minimale oppervlakte van 5 ha en een aaneengesloten gebied voor een 

onroerende zaak zal het antwoord ja zijn. Het percentage van de oppervlakte van de onroerende 

zaak dat met houtopstanden bezet moet zijn wordt al lastiger in dit open gebied. Namelijk 30% 

oppervlak aan houtopstanden dan wel tenminste 20% en het voornemen om de onroerende zaak 

met 30% houtopstanden te bezetten.  

 

Een goede mogelijkheid zou zijn om als collectief van eigenaren de Rhoonse Grienden (ongeveer 

30 hectare) geheel of zoveel als nodig is om 30% oppervlak aan houtopstanden te rangschikken 

in erfpacht te nemen opdat dan voor de fiscus als eigenaar een NSW rangschikking verkregen 

worden.  Om binnen de NSW gekwalificeerd te worden als houtopstand mogen deze niet in 

beheer zijn als snijgriend, dat wil zeggen jaarlijks geoogst worden. 

 

Landbouwterrein kunnen ook worden gerangschikt onder voorwaarden. Indien we spreken over 

het collectief van boeren in Rhoon dan zal het waarschijnlijk vaak gaan 75 en 50% omzoming. 

Bij 75% omzoming geldt een totale oppervlakte van de te rangschikken onroerende zaak van 

honderd tot vierhonderd hectare, en waarvan de maximaal toegestane oppervlakte van een 

landbouwterrein vijf procent van de totale oppervlakte van dat onroerend goed vormt. Bij 50% 

gaat het om een totale oppervlakte van de te rangschikken onroerende zaak van vierhonderd 

hectare of meer, waarbij de maximale toegestane oppervlakte van een landbouwterrein twintig 

hectare bedraagt 

 

De openheid respecterend zou in dat geval aan het plan toegevoegd moeten worden hagen van 

minimaal 1 meter hoog die kavels van 20ha groot voor de helft omzomen en voorzien van een 

beeldbepalende boom.  
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 Hoe verhouden de vergoedingen voor boeren zich tot Europese staatssteun regels?  

Het Europees recht verbiedt in beginsel overheidssteun aan ondernemers (art 87 e.v. EG) om te 

voorkomen dat in een vrije interne markt handelsverstoring optreedt en concurrentie wordt 

vervalst. Met andere woorden: het moet gaan om ongeoorloofde staatssteun. Het basisartikel 

kent een aantal uitzonderingen; daaronder ondersteuning van cultuur en instandhouding cultureel 

erfgoed.  

 

Voor de primaire landbouw gelden eigen, vrij strenge regels. Dit houdt verband met het 

ondersteuningsstelsel dat reeds onderdeel is van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

Productie van niet-landbouw producten (niet genoemd in annex I van het EG-verdrag) vallen 

onder een versoepeld regime. Subsidiëring van landschapselementen behoort tot deze (algemene) 

categorie.  

 

Het bijbehorende  “de-minimis” plafond waar beneden steun niet behoeft te worden aangemeld, 

bedraagt € 200.000,- over een periode van 3 jaar. Voor activiteiten op het vlak van bosbouw en 

agro-milieu geldt deze algemene regeling echter weer niet, maar een (agro) plafond van € 

3.000/jaar.  

 

Niet onder de-minimis vallende steun moet worden genotificeerd aan de Europese Commissie 

die de toelaatbaarheid beoordeelt en de voorgenomen steun moet goedkeuren. Niet alleen het 

doel, maar ook het effect van de steun wordt daarin betrokken. De overweging dat ondernemers 

die dergelijke steun niet ontvangen in hun concurrentiepositie kunnen zijn benadeeld, is 

onderdeel van de toetsing. Zij kunnen zich rechtstreeks beklagen bij de commissie.  

 

Voor het midden- en kleinbedrijf binnen de landbouw is een vrijstellingsverordening van kracht 

die bepaalde doelen beoogt te bevorderen (ook tbv. milieu en dierenwelzijn), regels stelt ten 

aanzien van de transparantie en toegelaten steunintensiteit en een plafond aanhoudt van €400.000 

per bedrijf over 3 jaar (500.000 in probleemgebieden). In art 5. wordt aandacht besteed aan 

instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen.  

 

“Verenigbaar” met het verdrag en niet meldingsplichtig zijn o.m. uitgaven voor de 

instandhouding van niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven, zoals 

archeologische en historische elementen. Steun mag worden toegekend tot 100% van de 

werkelijk gemaakte kosten, waarvan max. € 10.000/j voor door de boer zelf verricht werk.  

Zgn. landbouwrichtsnoeren moeten waarborgen dat ook steun toegekend in het verband van 

Europees en/of nationaal plattelandsbeleid het bredere kader voor staatssteun respecteert. Ook in 

de richtsnoeren wordt investeringssteun in landbouwbedrijven ten behoeve van traditioneel 

landschap ontzien en zelfs de mogelijkheid geboden het boven genoemde plafond te boven te 

gaan. Meer in het algemeen wordt gesteld dat het steunverbod van het EG-verdrag niet van 

toepassing is op overwegend in het algemeen belang verrichte investeringen voor het behoud van 

het traditionele landschap.  
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De gepresenteerde maatregelen door de boeren in de Polders van Rhoon zijn allemaal 

bovenwettelijk. Voor de beheervergoedingen geldt dat deze allemaal vallen binnen de 

vastgestelde Catalogus Groenblauwe Diensten vallen.  

 

Voor de grondvergoeding kan een beroep gedaan worden op de de-minimis vrijstelling voor 

instandhouding van traditionele cultuurlandschappen. Ook is er in de provincie Noord Brabant 

een provinciale regeling ontwikkelt  tijdens de Ruilverkaveling Sint Oedenrode voor 

grondvergoedingen onder de noemer 'behoudssubsidie als blijk van maatschappelijke waardering 

voor behoud van het unieke cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed binnen het 

landinrichtingsgebied Sint Oedenrode'. 

 

 

 Hoe verhoudt jullie plan zich tot de vergroening van het GLB?  

De contouren voor de vergroening van het GLB worden steeds helderder. Het formele standpunt 

wordt gevormd door de brief van Staatssecretaris Dijksma op 6 december 2013 over de 

nationale invulling. Een nadere invulling wordt 1 mei 2014 verwacht. 

 

Uit de brief van Staatssecretaris Dijksma en uit contacten met het ministerie van EZ leiden wij 

op dit moment af dat alle voorstellen die wij doen bovenwettelijk zijn en/of niet gebudgetteerd 

en geprogrammeerd zijn in bestaande (provinciale) regelingen. Daarbij geldt dat privaat 

rechtelijke vergoedingen met een publieke herkomst geen probleem vormen met landbouwsteun 

zolang er geen cumulatie optreedt met Europese cofinanciering.  

 

Een van de twee vergroeningseisen voor akkerbouwers is gewasdiversificatie. Voor een areaal 

akkerbouw tussen de 10 en 30 ha moeten minimaal twee akkerbouwgewassen geteeld worden, 

waarvan het grootste niet meer dan 75% van het areaal beslaat. Bij meer dan 30 ha moeten 

minimaal 3 gewassen geteeld worden waarbij het grootste gewas maximaal 75% van het areaal 

akkerbouw beslaat en 2 gewassen samen maximaal 95% van het areaal.  

 

Gewasdiversificatie is echter niet verplicht bij eenjarige uitwisseling van >50% van het 

bouwland met andere landbouwers waarbij op elk perceel een ander gewas wordt geteeld dan 

vorig jaar. Aangezien het samenwerkingsniveau in de polder hoog is, onder ‘andere gewassen’ 

ook bijvoorbeeld zomer- en wintergraan geschaard mag worden en bedrijven veel bij pachten en 

in toenemende mate geliberaliseerd is het aannemelijk dat daadwerkelijke gewasdiversificatie in 

de praktijk tegen zal vallen.  

 

Hetzelfde geldt voor de zogenaamde Ecologische Focusgebieden. Deze beslaan 5% van de 

beteelbare oppervlakte en het subsidiabel areaal. Landschapselementen op of aangrenzend aan 

bouwland mogen sowieso worden meegeteld. Mits deze ook in gebruik zijn van de 

subsidieontvanger.  

De staatssecretaris kondigde bovendien aan te werken aan nog te operationaliseren equivalente 

pakketten van EFA maatregelen. Zoals akkerranden met daaraan grenzende sloten, bufferstroken 

met daaraan grenzende sloten, natuurvriendelijke oevers met daaraan grenzende sloten of 

combinaties van enerzijds percelen (zoals vogelakkers), stroken of akkerranden ten behoeve van 
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de biodiversiteit op een bepaald deel van de EFA en anderzijds de teelt van bepaalde 

eiwitgewassen. Echter, de extra kosten die gemaakt moeten worden om aantrekkelijke 

ecologische maatregelen te nemen worden niet vergoed, waardoor de kans groot is dat vanaf 

2015 in grote delen van Nederland gekozen zal worden voor hele lichte maatregelen. 

Bijvoorbeeld door het zaaien van eenjarige stikstofbindende gewassen. 

  

De ‘straf’ op niet vergroenen is naast het mislopen van de groenpremie een korting van 30 euro 

op de basispremie van 250 euro per hectare. Het is nog niet duidelijk of dat op bedrijfsniveau is 

of per 20 hectare (immers 1ha vergroening staat bij 5% gelijk aan 20ha premie). Dat betekent de 

afweging voor een agrariër of buiten productie houden van 1ha vruchtbare landbouwgrond 

opweegt tegen saldoverlies op bedrijfsniveau van maximaal 3200 euro/ha. Daarbij worden de 

hectare premies ook nog eens gefaseerd ingevoerd om uiteindelijk in 2018 een uniforme hectare 

premie te bereiken.  

 

Wat betekent de vergroening voor Rhoon? In het slechtste geval wordt maximaal samengewerkt 

om niet verplicht te worden tot vruchtwisseling en neemt men de korting op de basispremie op 

de koop toe. Bij minimale invulling wordt 2,5% van het Ecologisch focusgebied georganiseerd 

door het meetellen van bestaande sloten en dijken. En wordt voor de andere 2,5% jaarlijks 

lupine gezaaid.  

 

Ofwel in de tijd zal het langer duren voordat er iets van vergroening gerealiseerd wordt. Dit zal 

in de reguliere markt minimaal en van lage ecologisch toegevoegde waarde zijn door het 

ontbreken van concurrerende vergoedingen voor soortengericht beheer.  

Het publiekrechtelijk uitkeren van een privaatrechtelijke grondvergoeding is aan eigenaren 

zijnde verpachters/grootgrondbezitters vanuit vergroening bezien sowieso geen probleem omdat 

deze niet gezien worden als actieve landbouwers.  

 

Voor de grondvergoeding aan agrariërs geldt voor tenminste 2,5% dat deze in collectief verband 

en met bestaande elementen ingevuld kan worden. Echter, de privaatrechtelijke vergoeding is 

gekoppeld aan een instandhoudings- en beheerverplichting die bovenwettelijk is. In het uiterste 

geval moet voor de ondergrond van de elementen geen hectare premie (400 euro basispremie en 

130 euro groenpremie) aangevraagd worden. De elementen mogen dan omdat ze grenzen aan of 

gelegen zijn op subsidiabele landbouwgrond wel opgevoerd worden als invulling van EFA’s.  
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B i j l a g e  1  :  L A N D I N R I C H T I N G  E N  T U R B O V E R K A V E L I N G  

 

De PKB moet voor 2021 uitgevoerd zijn. Om dit (ruimschoots) te halen adviseren wij het 

alternatieve plan in te zetten als inrichtingsplan voor een vrijwillige dan wel wettelijke verkaveling.  

Een verkaveling die zowel de Polders van Rhoon als het compensatiegebied bij Cromstrijen omvat.  

 

Afgaande op de WILG en het beleidsdocument Verkavelen met de WILG zou de gehele procedure 

onder leiding van de provincie in 3 jaar doorlopen moeten worden.  

 

Wij adviseren te werken aan politieke besluitvorming gericht op een planmatige kavelruil (ter 

realisering van meerdere doelen) door het instellen van een bestuurscommissie ex Art. 81 van de 

provinciewet. Deze bestuurscommissie heeft alle bevoegdheden die GS aan de WILG ontleent.  

 

DLG of het Kadaster kan opdracht worden verleend (of niet) en de commissie kan subsidie voor 

proces- en plankosten bij de provincie aanvragen vanuit ILG gelden. Zo'n commissie is niet 

helemaal gelijk aan een private rechtspersoon maar heeft wel (ongeveer) dezelfde juridische 

mogelijkheden en net zo weinig verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden als overheden. 

 

Bij planmatige kavelruil zijn niet alle wettelijke procedures van de wettelijke kavelruil verplicht. Bij 

groot draagvlak onder eigenaren en beheerders in de Polders van Rhoon en Cromstrijen kan de 

kavelruil dus veel korter duren. Het ruilingsproces kan helemaal ontleend worden aan de wettelijke 

kavelruil, maar hoeft niet.  

 

Planmatige kavelruil kan -als doelrealisatie (deels) uitblijft- overgaan in wettelijke ruilverkaveling. 

Het RO-instrumentarium en plannen is bij alle vormen van landinrichting leidend. Vrijstelling 

overdrachtsbelasting is bij alle vormen aan de orde. 

 

Een variant die hoge ogen zou gooien is een zogenaamde turbo verkaveling. Deze methodiek kan 

plaatsvinden binnen de planmatige kavelruil. Het concept van een snelle verkaveling begint bij het 

vertrekpunt dat het gebied verantwoordelijk is voor de kavelruil. Dit geldt voor alle aspecten ervan. 

Of het plaatsvindt. Hoe snel het plaatsvindt en in welke omvang. Het gebied bepaalt of ze gebruik 

wensen te maken van de faciliterende rol van de overheid. Daar hoort dan bij dat het grotendeels een 

landbouwverkaveling is. Gevraagd wordt rekening te houden met doelstellingen voor natuur en 

water, maar niets is verplicht, alles is vrijwillig. 

 

Na een periode van "masseren" door kavelruilcoördinatoren  vindt een startbijeenkomst plaats. Hier 

wordt uitleg gegeven over het proces en waar men in stapt. De spelregels worden uitgelegd en er is 

volop ruimte om vragen te beantwoorden. Aan het einde van de avond wordt besloten om door te 

gaan. Daarna volgen werksessies. Daar gaan deelnemers zelf aangeven welke kavels ze willen 

ruilen, welke ze per sé willen houden en welke ze graag erbij zouden krijgen. Openheid en 

duidelijkheid is cruciaal in deze fase. Ook een goed beeld van de eigen toekomst is belangrijk. Het 

kadaster verwerkt ter plaatse in een nieuw en geavanceerd systeem de ruilbeelden. Zo ontstaat aan 

het einde van één middag al een ruilplan dat is opgesteld door de deelnemers zelf. Niet door een 
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computersysteem, niet door een commissie, niet door ambtenaren vanuit kantoor, nee door de 

boeren zelf. Deze kennen immers hun gebied het beste. Dit ruilplan wordt in de avond verder 

uitgewerkt. Deelnemers zien direct hun over- of onderbedeling en de gevolgen voor hun totale 

verkaveling. 

 

Dit plan wordt in de 6 weken daarna verder uitgewerkt. Dan komen de taxateurs in beeld. Zij 

taxeren de gronden in deze tijd, waarna het kadaster dit verwerkt in het ruilschema. Na afloop van 

de 6 weken vinden de zogenaamde carousselbijeenkomsten plaats. Hier kunnen deelnemers het 

ruilplan aanpassen. Ook wordt bekeken of zaken als kavelsloten of drainage vergunbaar zijn. Alle 

bevoegde gezagen hebben een afvaardiging. Aan het einde van de dag moeten de ruilplannen 

definitief zijn. 

 

Recent heeft zo’n snelle verkaveling plaatsgevonden in een gebied van 200ha in Winterswijk. Daar 

was men positief verrast over de energie bij de deelnemers en de goede resultaten. Niet alleen is 

onverwacht veel grond geruild. Ook is hele goede grond geruild, zijn mooie verkavelingen ontstaan 

en zijn toch ook veel natuurdoelstellingen gehaald. 
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B i j l a g e  2 :  S C E N A R I O ’ S  V O O R  H E T  I N R I C H T E N  E N  B E H E R E N  

V A N  H E T  F O N D S  B U I J T E N L A N D  V A N  R H O O N  

Er zijn verschillende scenario’s doorgerekend welke rekening houden met de thans geldende 

bepalingen uit Wet Fido/Ruddo en Hof4. Hiervoor is gebruik gemaakt van het zogenaamde Opal 

programma, een Asset en Liability model van Ortec5. In dit model kunnen beleggingen en 

verplichtingen geoptimaliseerd worden en risico’s en rendementen berekent.  

Een ingebouwde garantiestructuur door de vermogensbeheerder verhoogt de kans van 84,7% dat de 

jaarlijkse bedragen uitgekeerd worden naar een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Zo 

wordt voor het aandelendeel een hoofdsomgarantie afgegeven middels het gebruik van gestripte 

staatsobligaties.  

Voor de contractant is er 100% zekerheid dat de afgesproken vergoeding wordt uitgekeerd, omdat 

een privaatrechtelijk contract tussen contractant en betaalorgaan als stok achter de deur bepaalt dat 

een schadevergoeding wordt uitgekeerd die gelijk staat aan het resterende subsidiebedrag indien 

financiële verplichtingen niet of niet op tijd worden nagekomen.   

De vorming van een groenfonds voor Rhoon is geen doel op zich, maar een manier om een betere 

samenhang en continuïteit van middelen te garanderen. Van belang is het onderscheid te noemen 

tussen de vulling van fondsen met financiële middelen en de zeggenschapsstructuur, die hoort bij de 

besteding van die middelen. Publieke fondsen worden veelal beheerd door een bankinstelling. Dat 

kan iedere bank zijn. Bundeling van fondsenbeheer biedt echter aantrekkelijke mogelijkheden om 

uitvoeringskosten te verlagen en het rendement op het ingelegde vermogen te verbeteren.  

Vanwege de overwegende publieke herkomst van middelen in het Buijtenland van Rhoon moet het 

beheer voldoen aan randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld gesteld in Wet Hof en Fido. Daartoe 

hebben wij advies ingewonnen bij een vermogensbeheerder die op dit moment al middelen beheert 

voor de provincie Zuid-Holland in het kader van nazorggelden voor vuilstortplaatsen en het 

gebiedsfonds Midden-Delfland. Hieronder zijn de verschillende scenario’s omschreven. 

 

VARIANTEN FONDSVORMING TEN BEHOEVE VAN JAARLIJKSE UITKERING 

Uitgangspunten: 

 Jaar 3 -30 totaal 28 jaar: jaarlijkse uitkering € 1.900.000,- 

 Jaar 30 – 60 totaal 30 jaar: jaarlijkse uitkering € 3.441.587 (inflatie 2% per jaar) 

 

Langjarige verwachte rendementen: (mede op basis langjarige historische cijfers) 

 3,8% voor Europese staatsobligaties, omdat het rendement nu op ongeveer 2,1% ligt hebben we 

de eerste tien jaar een ingroeiscenario naar dit “normale” niveau 

 5,0% voor een mix van 70% staatsobligaties en 30% aandelen 

Bij een rendement van 5% is € 55.021.000,- nodig om de jaarlijkse uitkeringen tussen jaar 3 en 30 

te voldoen en om te voldoen In het jaar 2044 aan een bedrag van € 68.631.740,- om de uitkeringen 

te voldoen van jaar 30 – 60. 

                                                      
4 Wet HOF bepaalt dat decentrale overheden en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen al hun 

overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën 
5 http://www.ortec-finance.nl/Private-Wealth/Wealth-Planning.aspx 

 

http://www.ortec-finance.nl/Private-Wealth/Wealth-Planning.aspx
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VARIANT 1: 

BELEGGING IN 100% EUROPESE STAATSOBLIGATIES 

 

Er zijn 1000 scenario’s doorgerekend om de mogelijke uitkomsten en de kans op het realiseren van 

het vermogen te bepalen. Het rendement in de toekomst kent de volgende verdeling: 

 

 

 

De mogelijke spreiding van het vermogen in 2044 (€ 68.831.740,-) is hieronder in bedragen 

weergegeven. Kans op halen van het doelvermogen is slecht s 41,7%. Deze kans is te klein. Dat 

betekent dat bij 100% staatsobligaties er meer in het beleggingsfonds belegd moet worden. 
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VARIANT 2: 

BELEGGING IN 70% EUROPESE STAATSOBLIGATIES EN 30% AANDELEN 

 

Er zijn 1000 scenario’s doorgerekend om de mogelijke uitkomsten en de kans op het realiseren van 

het vermogen te bepalen. Het rendement in de toekomst kent de volgende verdeling: 

 

 

 

De mogelijke spreiding van het vermogen in 2044 is hieronder in bedragen weergegeven. Kans op 

halen van het doelvermogen in 2044 is 84,9%. Deze kans is voldoende. Dat betekent dat bij 70% 

staatsobligaties en 30% aandelen en een inleg van € 55 miljoen de kans 84,9% is dat de jaarlijkse 

bedragen betaald kunnen worden en na 30 jaar het doelvermogen aanwezig is en de volgende 30 jaar 

betaald kunnen worden.  
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VARIANT 3: 

BELEGGING IN 100% STAATSOBLIGATIES MET EEN HOGER STARTBEDRAG OM 

KANS OP BEHALEN DOELVERMOGEN IN 2044 GELIJK IS AAN VARIANT 2 

 

Startvermogen is hier € 70 miljoen in plaats van € 55 miljoen, zoals in variant 1 en 2. Er zijn 1000 

scenario’s doorgerekend om de mogelijke uitkomsten en de kans op het realiseren van het vermogen 

te bepalen. Het rendement in de toekomst kent de volgende verdeling: 

 

 

De mogelijke spreiding van het vermogen in 2044 is hieronder in bedragen weergegeven. Kans op 

halen van het doelvermogen in 2044 is 87,4%. Deze kans is voldoende. Dat betekent dat bij 100% 

staatsobligaties en een inleg van € 70 miljoen de kans 87,4% is dat de jaarlijkse bedragen betaald 

kunnen worden en na 30 jaar het doelvermogen aanwezig is en de volgende 30 jaar betaald kunnen 

worden.  

 

 

 

 

 

De conclusie is dat indien gekozen wordt voor een belegging van 100% staatsobligaties in plaats van 

een mix van 70% staatsobligaties en 30% aandelen wereld er een extra bedrag van € 15 miljoen 

nodig is bij aanvang van de belegging. 
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B i j l a g e  3  :  U I T W E R K I N G  G R O N D -  E N  B E H E E R S V E R G O E D I N G  

 

1. Grondvergoeding 

Door middel van het aangaan van een private overeenkomst wordt een kwalitatieve verplichting met 

zakelijke werking (vergelijkbaar met het zg. Molenrecht en het Kooirecht bij eendenkooien) 

aangegaan met een looptijd van 30 jaar, met opties tot verlenging van deze termijn. Deze akte wordt 

notarieel verleden en ingeschreven bij het kadaster. Op deze wijze blijft de verplichting tot het 

behouden en beheren van landschaps- en natuurelementen bestaan, ook als de grond van eigenaar 

verandert. 

De grondvergoeding wordt niet geïndexeerd gedurende 30 jaar. Daar tegenover staat dat 4% 

grondvergoeding per jaar gedurende 30 jaar 120% is van de nominaal vastgestelde grondwaarde bij 

aanvang van het contract. 

Het fonds dat de vergoeding uitkeert, wordt wel gebufferd tegen inflatie en indexatie en is op deze 

wijze in staat om bij de tweede termijn van 30 jaar 4% uit te keren tegen de dan geldende 

gemiddelde grondwaarde.  

 

 

2. Beheersvergoeding 

Ook voor de verlening van beheerssubsidie is een arrangement ingericht. De beschikbare 

overheidssubsidie is bestemd voor het duurzaam beheer van landschapselementen, met als grondslag 

een bedrijfsnatuur- en landschapsplan van de ondernemer, die zich hieraan dient te houden. Er 

wordt door de subsidieverstrekker in een keer het bedrag voor 30 jaar beschikt aan het fonds, dat 

fungeert als betaalorgaan. Vergoedingen worden dan uitgekeerd op basis van een 

subsidieverordening in combinatie met een privaatrechtelijke overeenkomst met de eigenaar. Deze 

private overeenkomst stelt dat de gemeente schadevergoeding betaalt, die gelijk staat aan het restant 

van de nog uit te keren beheersubsidie, indien onverhoopt zou blijken dat deze niet meer of op 

dezelfde hoogte uitgekeerd kan worden. Er zijn precedenten voor deze handelwijze in Gelderland, 

Brabant, Overijssel en in Zuid-Holland. 

 

 Het arrangement is zo uitgevoerd in het voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek door de 

gemeente Ubbergen en Provincie Gelderland. Bij de Regeling St. Oedenrode is een donatie 

door de provincie verstrekt aan een betaalorgaan om de effecten van een landinrichting te 

verzachten. Hierin is geen grondvergoeding opgenomen, maar wel iets wat dat voor moet 

stellen. Namelijk ‘behoudssubsidie als blijk van maatschappelijke waardering voor behoud 

van het unieke cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed binnen het landinrichtingsgebied 

Sint Oedenrode’.  In Tabel 3 van de regeling staan de vergoedingen. Voor categorie ls 

elementen breder dan 5m 50 euro per 50m. Omgerekend naar >5m is dat 2000 euro per 

jaar. Het prijspeil is gebaseerd op 2000. Bij een inflatiecorrectie van 2% per jaar zou dat 

anno 2014 2536 euro per hectare zijn. De regeling kent een onbepaalde looptijd en geen 

subsidieplafonds of hectarequota, volgens de provincie belangrijke voorwaarden om 

continuïteit en een voldoende deelname te garanderen. 
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 Binnen de provincie Zuid-Holland bestaat al de Stichting Groenfonds Midden-Delfland. Dit 

fonds heeft als doelstelling: 

 

 

 

Interessant aan bovenstaande formulering is dat er ruimte gecreëerd wordt voor ontwikkeling 

van stad-land relaties en regionale arrangementen. Denk bijvoorbeeld aan ‘Klassenboeren’ 

uit de Meijerij, die educatie verzorgen voor schoolklassen of andersoortige groepen. Of 

‘Buitengastheren’ in Ooijpolder: dit zijn boeren die hun bedrijf openstellen voor bewoners 

en boerderijbelevenissen en streekproducten aanbieden. Of coöperatie Veld&Beek in 

Renkum, waar een consumentenvereniging lid is van de boerderij. 

 

De middelen bij Midden-Delfland zijn mede afkomstig van gemeenten en een rood voor 

groen heffing.  

 

 

De rood-voor-groen heffing, evenals eventuele andere gelden van private herkomst, moeten 

gescheiden worden gehouden en als zodanig worden geadministreerd. Een private geldstroom kan 

worden benut om bijdragen te geven die niet als ongeoorloofde inkomenssteun kunnen worden 

gezien. 

 

 

3.  Alternatieven 

Een andere mogelijkheid is om weliswaar 4% van de grondvergoeding uit te keren, maar deze te 

splitsen in bijvoorbeeld 3,4% voor grondwaarde en 0,6% voor recreatieve ontsluiting. Waarom 

3,4%? Omdat bij afwaardering van grond bij natuurprojecten tot 85% van de landbouwkundige 

waarde door de overheid in een keer afgewaardeerd wordt.  
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Of om de zorgen voor verdere verstedelijking bij voortzetting agrarisch gebruik in plaats van natte 

natuur weg te nemen een vergoeding voor ‘recht op uitzicht’ ‘niet bebouwen garantie’ vast te leggen 

door het vestigen van een hierboven beschreven kwalitatieve verplichting met zakelijke werking. 

Een potentiële mogelijkheid om ook de bewoners van de omliggende bebouwing te betrekken bij de 

toekomst van het Buijtenland van Rhoon. 

 

Recent hebben grondtransacties plaatsgevonden in het gebied waar de verwachtingswaarde - ondanks 

het intrekken van bouwplannen - toch nog tot uiting kwam in de verkoop. Namelijk een bedrag van 

gemiddeld 125.000 euro/ha. Indien de vergoeding van de grondwaarde gekoppeld is aan een 

percentage van 4% en een grondwaarde van 67.500 euro, kun je ervoor kiezen een vergoeding uit te 

keren voor een kwalitatieve verplichting die privaatrechtelijk verhindert dat er ander gebruik dan 

agrarisch gebruik plaatsvindt.  

 

De financieringsgrondslag kan dan als volgt zijn. De grondvergoeding keert 120% van de nominale 

grondwaarde uit op T=0. Ofwel 81.000 euro/ha. Wanneer op T=0 een bod zou worden gedaan van 

125.000 euro, speculerend op een verwachtingswaarde gericht op stedelijke ontwikkeling, dan lopen 

grondeigenaren in theorie eenmalig en voor altijd 44.000 euro mis. Een maatschappelijke 

waardering op behoud van het agrarisch/open karakter zou dan gekwantificeerd kunnen worden op 

‘eeuwdurend’ verlies en 440 euro/ha/jaar. 
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B i j l a g e  4  :  P U N T E N S Y S T E E M  V O O R  A A N V U L L E N D E  D I E N S T E N  

 

Het aaneengesloten landschappelijke netwerk is de drager van cultuurhistorische en recreatieve 

waarden en biodiversiteit. Er zijn reeds goede ervaringen in bijvoorbeeld Midden-Delfland, Het 

Groene Woud en Achterhoek met een zogenaamd puntensysteem. Ook in bijvoorbeeld Engeland en 

Duitsland wordt gewerkt met systematieken waarbij extra diensten geleverd door boeren kunnen 

rekenen op een maatschappelijke vergoeding. 

 

In dit plan zal veel ecologische interactie gaan ontstaan tussen de niet-beteelde gronden en de 

beteelde gronden. De akkerbouwers kunnen dit gebruiken door hun akkerbouwpraktijk volvelds 

sterk te verduurzamen. 

Met de beherende boeren introduceren we een puntensysteem om verduurzaming te stimuleren. Het 

systeem zal bestaan uit een pakket van verschillende activiteiten waar punten mee verworven kunnen 

worden.  

 

Aan dit puntenstelsel wordt vanuit het Groenfonds een vergoeding verbonden. De activiteiten in dit 

stelsel gaan verder dan bestaande verduurzamingstrajecten, zoals Stichting Veldleeuwerik en 

Biologische landbouw, en zullen sterker gericht zijn op ontwikkeling van natuurwaarden op 

boerenland.  

 

Samenwerking en agrarische participatie staan in dit stelsel centraal. Naast reguliere 

bedrijfsbegeleiding in het akkervogel- en –faunabeheer, schouw en monitoring/rapportering kan 

voor additionele maatregelen in studieclubs onder begeleiding van het Louis Bolk Instituut  en 

Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief worden gewerkt aan en uitgewisseld over deze innovaties. 

 

 Stadsgerichte landbouw 

Stadsgerichte landbouw bestaat uit allerlei activiteiten die de verbinding tussen het agrarische 

bedrijf en de stad vergroten. Te denken valt aan verkoop van streekproducten aan huis, 

excursies en educatie voor schoolklassen en bewoners, wandelpaden die aansluiten op 

bebouwing en parkeetplaatsen, openstelling voor workshops en andere activiteiten van 

bewoners. 

 Duurzame gewasbescherming 

Het vergrootte oppervlakte niet-beteelde grond gaat leiden tot een rijke insectenfauna. Daar 

zitten veel natuurlijke vijanden van landbouwplagen bij. Akkerbouwers kunnen dat 

gebruiken en versterken door het insecticidengebruik sterk te verminderen of zelfs 

achterwege te laten. Dit heeft directe milieu- en natuurwinst, maar vergt wel een 

omschakeling in de werkwijze op basis van kennis en ervaring. 

 Chemievrije akkerbouw 

Akkerbouwers kunnen er ook voor kiezen helemaal geen gebruik meer te maken van agro-

chemische input, zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Ook hiermee worden 

duurzaamheidspunten verdiend. 

 Toename maaivruchten in de vruchtwisseling 
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In de reguliere akkerbouw wordt vruchtwisseling gedomineerd door rooivruchten zoals 

suikerbieten en aardappels. Dit is elk jaar weer een aanslag op de bodemkwaliteit. Punten 

kunnen verdiend worden door de vruchtwisseling te verruimen met maaivruchten zoals 

granen en koolzaad. 

 Door bijen bestoven gewassen in de vruchtwisseling 

In de akkerbouw worden haast geen bloeiende, door bijen gebruikte gewassen meer geteeld. 

Punten kunnen verdiend worden door de vruchtwisseling te verruimen met door bijen 

gebruikte gewassen zoals koolzaad en zonnebloem. 

 Samenwerken met imkers 

De polders van Rhoon zullen door de grotere oppervlakte niet-beteelde grond en door de 

toename van bloeiende gewassen bij-vriendelijker worden. Door samen te werken met 

imkers profiteert de Honingbij daar ook van, en daar kunnen punten mee verdiend worden.  

 Fouragerende vogels beschermen 

Duurzaam beheerde akkers zullen in de zomer door insectenetende vogels gebruikt worden 

om te fourageren. In de winter zullen de akkers gebruikt worden door overwinterende 

vogels. Er worden punten toegekend aan activiteiten die erop gericht zijn om deze vogels te 

beschermen. 

 Broedende vogels beschermen 

De duurzaam beheerde akkers kunnen gebruikt worden door bodembroedende akkervogels. 

Punten kunnen verdiend worden met activiteiten die op de akkers broedende vogels 

beschermen. 

 Educatie 

Deelnemers zijn actief in studieclubs en/of ontvangen groepen burgers, leerlingen, 

bedrijven, etc. gericht op overbrengen van ecologische kennis en bevordering van stad-land 

relaties.  

 Terugbrengen oude perceelsgrenzen 

Een kleinschaligheidstoeslag voor het terugbrengen van oude perceelsgrenzen 

 

 

In Devon (UK) wordt door hedgelink gewerkt met een reeks kritieke factoren voor hagen in relatie 

tot biodiversiteit, te weten:  

 

 Structuur: combinatie van struiklaag, opkomende bomen, wallichaam, greppel en 

kruidenrijke zones; 

 Conditie: (geen onderbrekingen in de lengte, geen gat vanaf de grond, spuit- en 

bemestingvrije zones); 

 Plant diversiteit: aanwezigheid struiklaag, extensieve randen; 

 Aangrenzend landgebruik: wel of niet in (intensief) agrarisch gebruik; 

 Nabijheid van andere (semi) natuurlijke habitats; 

 Groene laan effect;  robuuste combinaties van landschapselementen; 

 Connectiviteit; mate van aaneengeslotenheid. 

 

Deze elementen zouden ook onderdeel uit kunnen maken van een puntensysteem.  
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Een ander voorbeeld zijn de Korenwolfboeren waarbij voor het hamstervriendelijk beheer van 

grotere oppervlaktes (volvelds) in overleg met de individuele agrariërs bouwplannen worden 

opgesteld. In deze bouwplannen rouleren de hamstervriendelijke gewassen als luzerne, rammenas en 

granen met jaren waar zonder beperkingen eigen gebruik kan plaatsvinden, bijvoorbeeld bieten of 

aardappelen. Het een en ander is afhankelijk van de hoeveelheid hamsterbeheer binnen de 

bedrijfsvoering en betreft maatwerk per deelnemer. 

 

Naast het volleveldsbeheer kan ook een overeenkomst voor opvangranden worden afgesloten. Dit 

zijn stroken van graanpercelen met een breedte van minimaal 20m en een lengte van minimaal 

100m. Ook het randenbeheer rouleert binnen geschikte graanpercelen van een deelnemer. De 

vergoedingen bedragen hier tussen de 2050 en 2400 euro per hectare beheer.  

 

Voor aanvullende vlakken dekkende maatregelen kan gedacht worden aan een puntensysteem 

waarbij geïnvesteerd kan worden in projecten gericht op versterken tussen relatie stad en land of 

aanvullende  

 

Het SER rapport ‘Waarden van Landbouw’ geeft een uitvoerig overzicht en advies over de beloning 

van maatschappelijke diensten die geleverd worden door boeren. Zij onderscheidt negen 

verschillende maatschappelijke waarden van de landbouw: productiewaarde en werkgelegenheid, 

voedselzekerheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, (cultuur)landschap en 

gebruiksnatuur,milieu en klimaat, ‘blauwe diensten’ en leefbaarheid van het platteland.  

Bescherming van deze waarden vraagt in veel gevallen om een vorm van overheidsbemoeienis. De 

deelverzameling van publieke diensten die de landbouw levert, is kleiner en betreft de levering van 

(quasi)collectieve goederen, in het bijzonder natuur- en landschapswaarden en ‘blauwe diensten’. 

Het gaat hier om groene en blauwe diensten die de huidige regelgeving overstijgen, en waar de 

agrarisch ondernemer een extra prestatie of inspanning voor levert.  

 

Vier groepenmodel 

Het vier groepenmodel van de SER werkt een nieuwe opzet uit voor de betaling van landbouwsteun 

aan boeren. En vormt een goede kapstok voor de polders van Rhoon.  Het model gaat ervan uit dat 

productie in principe marktconform moet plaatsvinden.  

 

Daarom bepleit het voor de kale productie van landbouwgoederen in normale regio's zonder 

handicap geen vergoeding meer te geven (groep 1). Maar het model voorziet wel in een aantal 

aanvullende vergoedingen. Ten eerste kan een vergoeding worden gegeven als de productie 

plaatsvindt in gebieden met een productiehandicap (groep 2). Een motief daarbij kan volgens de SER 

zijn het in productie houden van extra grond met het oog op de voedselzekerheid. Daarnaast kunnen 

gerichte compensaties en vergoedingen worden betaald voor duidelijk beschreven prestaties die door 

boeren (en soms door anderen) geleverd worden met het oog op de voorziening van een aantal 

publieke waarden (groep 3). Voorbeelden zijn behoud van het landschap, natuur- en waterbeheer. 

Daarbij wordt als randvoorwaarde gesteld dat deze prestaties geen joint product zijn (d.w.z. dat ze 

sowieso worden meegeleverd met de landbouwproductie, bijvoorbeeld een mooi goudgeel korenveld 



Levend Buijtenland van Rhoon – Vereniging Nederlands Cultuurlandschap - februari 2014 

 
 

 64 

bij graanproductie), maar dat daarvoor een extra prestatie nodig is dan wel een nalaten waaraan 

kosten verbonden zijn. Tot slot kunnen vergoedingen voor gehandicapte gebieden en voor publieke 

diensten cumuleren (groep 4). 

 

Dit model vinden wij aansprekend en uitnodigend en zou ons inziens ook als vertrekpunt gehanteerd 

moeten worden door de ingestelde klankbordgroep onder leiding van het Centrum voor Landbouw 

en Milieu (CLM).  
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