
Informatiebijeenkomst De Nes – 10 juli 2019

Op woensdag 10 juli kwamen het projectteam Waalvisie, het Waterschap Hollandse
Delta en de omwonenden van het eiland de Nes bij elkaar in de Neshoeve. De laatste
bijeenkomst dateerde alweer van een jaar geleden. Hoog tijd dus om bij te praten en de
omwonenden te bevragen over de schetsen die zijn gemaakt voor de invulling van het
gebied.

Terugblik
De avond was, net als vorige edities, goed bezocht. Omdat het alweer een tijd geleden is dat
het projectteam de omwonenden heeft gesproken eerst een terugblik op het afgelopen jaar.

Doelstelling
De doelstelling van het project De Nes is om het eiland betere ecologische en (extensieve)
recreatieve kwaliteiten te geven. Dat wil zeggen dat het gebied een natuurlijk inrichting moet
krijgen en er een minimale vorm van recreatie mogelijk moet zijn. In ieder geval moet het
eiland toegankelijk zijn wanneer wandelaars het eiland willen bezoeken.

1e bijeenkomst
De eerste bijeenkomst op 7 maart 2018 was dan ook bedoel om die doelstelling over het
voetlicht te brengen bij de omwonenden en tegelijkertijd op te halen welke wensen er in de
buurt leefden. Aan verschillende tafels werd gediscussieerd en kwamen onderwerpen als
mogelijke overlast, de waterkwaliteit en de doorvaarbaarheid van het water ter sprake. In
hoofdlijn was de conclusie van de avond dat het eiland best opgeknapt mocht worden, maar



wel met respect voor de natuur en met aandacht voor de omwonenden. Het verslag van de
eerste bijeenkomst is hier te downloaden.

2e bijeenkomst
Na de 1e bijeenkomst werkte het projectteam 3 varianten van de invulling uit: Bos, Ruige
natuur en Recreatie. Deze drie varianten werden tijdens de 2e bijeenkomst op 24 april in de
vorm van een ontwerpatelier voorgelegd aan de omwonenden. Nadat opnieuw aan
verschillende tafels discussies werden gevoerd volgde een beoordelingsronde. Daaruit bleek
echter dat de meerderheid van de omwonenden een voorkeur had om het gebied te laten
zoals het nu is. Het verslag van de tweede bijeenkomst is hier te downloaden.

College van B&W
Met die uitslag onder de arm ging het projectteam naar het college van B&W. Aan het college
werd voorgelegd dat er geen groot draagvlak was voor de natuurlijk invulling, met daarbij de
vraag een uitspraak te doen over hoe verder te gaan. Het college heeft de afweging gemaakt
om toch het grondgebied aan te kopen en in te richten als natuurgebied. Om zo bij te dragen
aan meer biodiversiteit in Ridderkerk.

3e bijeenkomst
Na het besluit van het college heeft het projectteam de opgave verder uitgewerkt. In de
tussentijd heeft er een wisseling van college plaatsgevonden en zijn er personele wisselingen
geweest. Op dit moment is er een schets gemaakt van hoe het gebied er uit zou kunnen zien.
De 3e bijeenkomst van 10 juli 2019 is het moment om die schets te tonen en op te halen wat
de reacties daarop zijn.

Schetsontwerp
Ontwerper Marchel-Wim van Dongen presenteerde het ontwerp van het toekomstige
Natuurgebied de Nes. De belangrijkste onderdelen van het ontwerp zijn:

- Langs de randen van het eiland moet zo min mogelijk veranderen. De gemeente kan
hier ook niet te veel over bepalen, omdat dat aan de nieuwe beheerder is.

- De bodem van de oostelijke sloot wordt verbreed naar 4 meter. Dat betekent dat het
doorvaarbaar wordt voor bootjes, maar ook dat er meer doorstroming kan
plaatsvinden van het water. Dat komt de waterkwaliteit ten goede.

- Er komt een natuurvriendelijke oever die, door de breedte, voor een groot deel ondiep
is. In dat ondiepe deel krijgt flora en fauna echt de ruimte. Hier kunnen bijvoorbeeld
planten goed groeien en kunnen vissen paren.

- We streven naar 1,5 meter doorvaarhoogte van de bruggen. Daar kunnen dan
eventueel ook kleine bootjes komen.

- Op het eiland zelf wordt inheemse beplanting toegevoegd. Met name aan de kant van
de snelweg om het zicht op de weg voor een deel weg te nemen.

- Er worden hoogteverschillen in het landschap aangebracht, nat en droog. Op de natte
plakken wordt een paddenpoel aangelegd. Daar kunnen planten groeien en vogels
drinken.

- Er worden af en toe graspaden uitgemaaid, zodat er natuurlijke paadjes ontstaan waar
men overheen kan wandelen.



- Tijdens het broedseizoen is er mogelijk geen toegang tot het gebied om de vogels te
beschermen. Dit is afhankelijk van de beheerder.

De planning op hoofdlijn is dat dit ontwerp aan het einde van het jaar definitief moet zijn.
Daarna start de voorbereiding voor de uitvoering en parallel aan de voorbereiding wordt de
procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan uitgevoerd. De verwachting is dat de
start bouw dan na de zomer van 2020 kan plaatsvinden. De planning is afhankelijk van de
kosten, de diverse onderzoeksresultaten (aanwezige bodemvreemde materialen, milieu,
archeologie), procedure bestemmingsplan, derden (waterschap, toekomstige beheerder) en
de besluitvorming.

Eerste reacties
De presentatie van het schetsontwerp leverde verschillende reactie op vanuit de aanwezigen.
De belangrijkste opmerkingen waren:

- Zijn wij als omwonenden straks het overzicht op de Nes kwijt door de aanplant
van bomen? De aanplant staat nog niet vast. Er kunnen bijvoorbeeld ook Wilgen
komen die goed terug te snoeien zijn.

- Wie gaat het beheer uitvoeren en is daar al een plan voor? Anders verwildert het
heel snel. Natuurlijke begrazing is een optie (door dieren). Daarnaast zal er een
goede beheeraanpak moeten zijn, daar wordt naar gekeken door het projectteam. Het
uitgangspunt is dat de natuur zijn gang moet kunnen gaan, maar er moet natuurlijk wel
tot op zekere hoogte beheerd worden.

- Wordt het water nog uitgebaggerd? Het waterpeil is daar in de afgelopen jaren
met +/- 2 meter teruggelopen. Het beheer van het water ligt in principe niet binnen
de scope van dit project.

- Waarom is dit losgeknipt? Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het
waterschap.

- Verschillende bewoners hebben al regelmatig contact gezocht met het
waterschap om het riet/beplanting aan de oevers te maaien en/of om het water
uit te baggeren. Er komt geen vervolg op. Het waterschap is aanwezig en men kan
met hen in gesprek aan de discussietafel.

- Wordt er verlichting neergezet? Nee.

- Is het aanleggen van dit groen een compensatie voor in de toekomst te bouwen
woningen/gebouwen? Nee.



Proces
Bovenstaande onderwerpen zijn plenair besproken. Daarnaast gaf een aantal mensen aan
twijfels te hebben bij het proces, zij hadden de verwachting dat de akkergrond kon blijven
bestaan in de huidige vorm. Gelukkig was er ook steun voor het nieuwe inrichtingsplan.



Discussies aan tafel
Aan de verschillende tafels (bestemmingsplan/ontwerp/waterschap) werden discussies
gevoerd. Aan sommige tafels werd druk geschreven op de kaart (zie foto’s en opmerkingen).
De opmerkingen zijn verzameld en hieronder uitgewerkt.

-Geen parkeervakken voor recreanten
-Bruggetje weg. Overlast schooljeugd
-“Passeerstrook” voor boten
-Toegang alleen voor omwonenden dmv pasjes of
-iets dergelijks
-Schapenboer zoekt om te laten begrazen!
-Beplanting niet hoog!
-Natuurvriendelijke oever vraagt intensief
 onderhoud!
-Toegang vanaf de Neslaan.

-Permanente begrazing?
-Runderen > Zoönosen
-Verplicht bloedtop
leptosprose > vangkraal
mest – te weinig gras in de winter
veeroosters – niet praktisch
-Groenstrook naast fietspad
benutten voor aanplant om
geluidswal uit zicht te nemen
-Uitbaggeren
-Misschien wandelpad aanleggen.
 Nu loop je om richting de Nes te
 gaan altijd over fietspad, altijd druk
 met bijv. scooters.

-Geen rondvaart met motorboten mogelijk
-Wel rondvaart met motorboten mogelijk
-Onderhoud meerjarig vastleggen
-Hoogte begroeiing niet hoger dan 2 meter
-Hoge begroeiing achter tegen Nes



Vervolg
Op het moment dat het definitief ontwerp klaar is wordt de omgeving geïnformeerd met een
brief. In de brief staat welke afwegingen het projectteam heeft gemaakt en hoe dat verwerkt is
in het ontwerp, plus een verwijzing naar de website waar het ontwerp te zien is. Bovendien
staat daar de actuele planning op dat moment in.


