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Nieuw bestuur Landschapstafel
IJsselmonde er op uit

Na de zomer nemen er een flink aantal
nieuwe gezichten plaats aan de
Landschapstafel. Niet alleen is de
Coöperatie Buitenland sinds september
aangeschoven, maar ook bij enkele
gemeenten zijn na de verkiezingen
nieuwe bestuurders aangetreden voor
het groene beleidsveld.
Sinds 2015 bestaat de Landschapstafel
IJsselmonde, een samenwerkingsverband
met als doel om het eiland IJsselmonde
recreatief aantrekkelijker te maken en om
de biodiversiteit te verhogen. De zes
gemeenten op IJsselmonde, het
Waterschap Hollandse Delta,
Staatsbosbeheer en het Zuid Hollands
Landschap zijn vanaf het begin aangesloten
bij de Landschapstafel. Sinds september
2018 neemt ook de Coöperatie Buijtenland
van Rhoon deel aan de Landschapstafel.
Nieuwe samenstelling
De nieuwe samenstelling is een mix van
bekende namen en een aantal nieuwe
leden: Burgemeester Hans Wagner van
Albrandswaard is ook nu weer voorzitter. De
wethouders Martijn Heezen
(Albrandswaard), Ralph Lafleur (HendrikIdo-Ambacht), Jacqueline van Dongen
(Zwijndrecht), Peter Luijendijk
(Barendrecht), Peter Meij( Ridderkerk) en
Bert Wijbenga (Rotterdam) nemen ook
plaats aan tafel.

Daarnaast voegen Jasper Kuipers
(Staatsbosbeheer), Michiel Houtzagers
(Zuid-Hollands Landschap), Piet Robijn
(Waterschap Hollandse Delta), Gerard
Doornbos (Coöperatie Buijtenland van
Rhoon) en Rob Berkers (secretaris) zich bij
de Landschapstafel.
Er op uit
Eens per jaar trekken de bestuurders van
de Landschapstafel er samen op de fiets op
uit om het groen op IJsselmonde te
bewonderen en de projecten die mede met
financiële bijdragen van de Landschapstafel
tot stand zijn gebracht te bekijken.
Op een mooie septembermiddag was het
weer zo ver. Het startpunt was dit keer
recreatieboerderij ‘De Kleine Duiker’ in
Barendrecht. Na een enthousiaste
introductie door beheerder Cees van der
Sman pakten de bestuurders de fiets voor
een ronde door Barendrecht, waarbij met
name locaties aan de ‘Oude Maas’ bekeken
en besproken zijn, zoals de ligweide bij het
pannenkoekenhuis, de oude Barendrechtse
brug en de Gaatkensbult.
Onderweg en na afloop is veel gesproken
over mogelijkheden om IJsselmonde nog
mooier te maken. Ideeën waar de komende
tijd werk van gemaakt zal worden.

Restaurant Abel verwoest door brand
Bij Restaurant Abel aan de Albrandswaardsedijk in Poortugaal heeft op 26 september
brand gewoed. Het restaurant en het naastgelegen woonhuis gingen volledig verloren. Er
zijn gelukkig geen gewonden bij gevallen.
Het is heel verdrietig voor de familie Abel, maar ook voor de gemeenschap. De impact hiervan
gaat tot ver buiten de regio", zegt burgemeester Hans Wagner van Albrandswaard tegenover
RTV Rijnmond over de brand bij restaurant Abel. "Ik ben meteen hierheen gekomen. Ik vind het
totaal onwerkelijk en onwezenlijk. Gelukkig is de mensen niks overkomen, maar ze zijn wel hun
hele hebben en houden verloren. Dat doet pijn", legt Wagner uit.
Gevestigde naam
Al negentien jaar zat restaurant Abel in Poortugaal. Menig huwelijksfeest, jubileum of
verjaardagspartijtje is gevierd bij Abel. Het was tevens een geliefde plek voor recreanten, die er
tijdens een fietstocht of na een wandeling even aanlegden voor een kop koffie of lunch. "Ze zien
hun levenswerk voor hun ogen wegbranden", zegt de burgemeester over het gezin dat getroffen
is door de brand. "Het is een familie die hier is opgegroeid, dus er is veel verbondenheid met
het dorp." Met het verdwijnen van Abel heeft IJsselmonde een belangrijke recreatie trekpleister
verloren.

Extreme droogte
Het waterschap heeft het deze zomer door de uitzonderlijke droge weersomstandigheden
erg druk gehad. Weken lang is er geen spatje regen gevallen op het hele eiland
IJsselmonde. Om de benodigde beheersmaatregelen uit te voeren is de
calamiteitenorganisatie zes weken actief geweest.
Tijdens extreme droogte is een aantal zaken noodzakelijk; het oppervlaktewater moet zoveel
mogelijk op peil worden gehouden en de dijken moeten extra geïnspecteerd worden. het
waterschap voerde verschillende maatregelen uit om de situatie te beheersen. Zo
werden mobiele pompen gebruikt, werden roosters voor duikers vaker schoongemaakt om
doorstroming van water op gang te houden, werd er aan een veelheid aan
beregeningsverzoeken en meldingen van blauwalg en botulismegehoor gegeven en werd
constant pro-actief gecommuniceerd. En de lijst gaat nog even door.
Unieke situatie
Het was zonder twijfel een unieke situatie. Voornamelijk door de duur van de droogte en de
langzame ontwikkeling. Er is dan ook veel lering getrokken uit de situatie. Bijvoorbeeld omdat
de rivierafvoer afneemt en de zouttong vanuit de zee verder landinwaarts dringt. Het wordt dan
moeilijker voldoende zoet water in te laten. De uitdaging voor het waterbeheer op IJsselmonde
is hoe in de toekomst op zo'n momentverzilting tegen kan worden gegaan.
Effect op de natuur
Een dergelijk lange periode van droogte
heeft een merkbaar negatief effect op de
natuur, wordt ook door Staatsbosbeheer
beaamd. Jonge aanplant van bomen heeft
het bijvoorbeeld heel zwaar gehad. Zelfs
bomen die al meer dan 10 jaar geleden
geplant zijn hebben door de droogte schade
opgelopen, zoals te zien is in de
bomenweide op de Veerplaat. Hier hebben
bomen de afgelopen jaren hun water
kunnen putten uit de ondergrond die nu veel dieper uitdroogde dan andere jaren. Opvallend dit
jaar was dat de vegetatie in bermen na juni als gevolg van de droogte nauwelijks groei lieten
zien. Dit is in september en oktober niet meer ingehaald omdat de dagen duidelijk korter zijn en
de temperatuur veel lager ligt. Toch verwacht Staatsbosbeheer dat de blijvende schade beperkt
is; de natuur blijkt ook nu weer heel veerkrachtig te zijn.
Positieve noot
Toch is er een positieve noot te vinden in het verhaal. Door de warmte zijn de
recreatiegebieden ntensief gebruikt. De gazons langs de Oude Maas en de spartelbadjes
(peuterbadjes) waren deze zomer erg populair. De verschillende gebieden hebben daardoor dit
jaar echt hun meerwaarde kunnen bewijzen. Uiteraard betekent dit ook meer onderhoud voor de
zwerfafvalbeheersing, maar dat blijft gelukkig binnen de perken.

Op zaterdag 3 november is het dubbel feest. Dan vindt namelijk de landelijke
Natuurwerkdag én de feestelijke overdracht van de Crezéepolder plaats. Twee belangrijke
momenten voor het landschap van IJsselmonde.
Beheer in goede handen
De provincie Zuid-Holland draagt het bijzondere zoetwater-getijdennatuurgebied Crezéepolder
in de persoon van gedeputeerde Han Weber op een feestelijke manier over aan de directeur
van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap Michiel Houtzagers. Hierdoor is het beheer van
dit bijzondere natuurgebied goed geregeld. Zo kunnen bezoekers ook in de toekomst optimaal
genieten van de vele bijzondere planten en dieren, zoals de IJsvogel.
Natuurwerkdag; de grootste vrijwilligersdag in het groen
Daarnaast organiseren de provinciale Landschapsbeheerorganisaties voor de 18e keer op ruim
520 locaties door heel Nederland de Natuurwerkdag. Het is de grootste vrijwilligersdag in het
groen; zagen, snoeien en meer. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een
belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Denk aan leefruimte voor de
boomkikker, de ringslang, een nestelplek voor vogels of de karakteristieke knotbomenrij. Maar
ook zorg voor het landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en
houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden.
Meer informatie of meedoen?
Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over locaties en activiteiten in de buurt of
om aan te melden. Zelf een werklocatie aanmelden is ook mogelijk.

Essentaksterfte in de Wevershoek
In de Wevershoek, langs de Waal, staat een bos vol met essen. Er is lange tijd geen
onderhoud gepleegd en nu wil het geval dat er essentaksterfte is ingetreden. Dat heeft er
toe geleid dat er nu ongeveer driehonderd bomen gekapt moeten worden.
Vrijwel alle essen in het bos zijn ziek en leiden aan de zogenaamde essentaksterfte,
veroorzaakt door een schimmel overgewaaid uit Azië. Deze ziekte zorgt er voor dat de bomen
afsterven en dat er, zeker gezien het aankomende herfstweer, gevaarlijk situaties ontstaan.
Daarom ziet Staatsbosbeheer geen andere optie dan het rooien van de ongeveer 300 bomen.
Terugplanten
Op dit moment is Staatsbosbeheer bezig met de operatie. Er zal een gezonde mix van
verschillende soorten bomen terug worden geplant, zodat één specifieke bomenziekte in de
toekomst niet kan zorgen voor het noodzakelijk grootschalig rooien van bomen.
Ontwikkelingen Wevershoek
De gemeente, Staatsbosbeheer en andere betrokken partijen overleggen nu over welke
verbeteringen er nog meer in de Wevershoek kunnen worden aangebracht. Denk daarbij aan
het verbeteren van de speelvoorzieningen of de recreatieplekken. Omwonenden en andere
belanghebbenden worden bij dit proces betrokken.

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
Mail naar t.endlich@bar-organisatie.nl
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