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In Barendrecht verrijst Natuurgoed
Ziedewij
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In de Ziedewijdse polder in
Barendrecht wordt een
‘natuurgoed’ gerealiseerd. Dat
betekent ruimte voor natuur,
voedsel, water en
(verblijfs)horeca.
Natuurgoed Ziedewij is gestart als een
particulier initiatief van hovenier Paul
Casteleijn, maar is inmiddels
uitgegroeid tot een gebiedsimpuls
waarbij de gemeente Barendrecht en
de ondernemer gezamenlijk werken
aan de verbetering van de recreatieve
mogelijkheden en de beleving in de
Ziedewijdse polder. Er ontstaat nu een
samenhangend geheel van openbare,
semi-openbare en private gronden die
daaraan bijdragen.
Recreeren en wonen
Het doel van Natuurgoed Ziedewij is
het vinden van een aantrekkelijke
combinatie van natuur,
voedselproductie, verblijven (inclusief
eten en winkelfunctie) en wonen.
Bezoekers kunnen ervaren hoe
voedsel innovatief en duurzaam
verbouwd wordt. Die productie vindt
plaats in een beleefbaar landschap;
mensen verplaatsen zich door het
gebied waar voedsel groeit en bloeit.
Daarnaast is er beperkt ruimte om te
wonen en voor verblijfsrecreatie in
bijvoorbeeld ecolodges.

De verbinding tussen mens en natuur
is één van de belangrijkste
uitgangspunten. Door bezoekers actief
mee te laten doen is er ruimte voor
educatie, maatschappelijke
participatie, sociale activering en
verblijf. Niet het economisch model
staat centraal maar eerder een model
waarbij bezoekers zich bewust worden
van het zoeken naar een gezonde
balans tussen milieu, gezondheid,
leefbaarheid en voedselproductie.
Van Barendrecht naar de Waal
Daarnaast is in het plangebied ook
ruimte voor recreanten die ‘gewoon’
fietsend of wandelend van de
Ziedewijdsepolder willen genieten. Het
nieuw aan te leggen fietspad maakt
de verbinding mogelijk tussen
Barendrecht en het gebied langs de
Waal.
Met name vanwege deze toegevoegde
waarde voor de openbare
recreatiemogelijkheden levert de
Landschapstafel IJsselmonde een
financiële bijdrage aan het project.
Onlangs is een start gemaakt met de
werkzaamheden. De afronding zal in
2021 of 2022 plaatsvinden.

Theehuys Polderzicht te koop
Het succesvolle Theehuys Polderzicht aan de 3e Barendrechtseweg staat
te koop. De voormalige tuinderij is sinds de omvorming van de Zuidpolder
tot recreatiegebied uitgegroeid tot een florerend Theehuys met een
kwekerij.
"Wegens het overweldigende succes van de Theehuysformule en de bijbehorende
hoge werkdruk hebben we het besluit genomen het Theehuys te gaan verkopen.
Uiteraard kunt u tijdens dit proces blijven genieten van alles wat wij te bieden
hebben." Deze tekst verscheen zaterdagavond op de Facebookpagina van het
bedrijf.
Kwekerijtje
Nu het bedrijf te koop staat, blijft het wel gewoon geopend. Naast het Theehuys
werd Het Kwekerijtje opgezet. Daar werd onder meer gewerkt door zorgcliënten. Het
Kwekerijtje maakte bekend dat deze activiteit verhuist naar De Kleine Duiker.
"Het heeft niets met elkaar te maken, maar toeval bestaat niet, het moest vast zo
zijn." zo verklaart Het Kwekerijtje begin november tegenover De Schakel. "Vanaf het
voorjaar kunt u Het Kwekerijtje vinden bij De Kleine Duiker, waar de zorgcliënten af
en toe een handje op de kwekerij kunnen helpen, wij veel makkelijker
ons vrijwilligerswerk voor de Kleine Duiker kunnen voortzetten en wij de siertuinen
tijdens werktijd kunnen onderhouden in plaats van 's avonds of op zondagochtend."
"De tijd bij het Theehuys was fijn en wij zijn blij dat wij daar het Kwekerijtje heb
kunnen opbouwen. Maar het is tijd voor een nieuwe plek!",

Oeverzwaluwwand in
het Waalbos
In het Waalbos in Ridderkerk zal dit
voorjaar een oeverzwaluwwand
gebouwd worden. Het plan is
gemaakt door de Stichting
Natuurbeheer Waalbos. De wand
zal behalve door oeverzwaluwen
mogelijk ook door ijsvogels
gebruikt worden. Een mooie impuls
voor de natuur in het Waalbos
maar zeker ook voor de
natuurbeleving.
Door de inzet van haar vrijwilligers en financiële bijdragen van de Landschapstafel,
de gemeente Ridderkerk en enkele fondsen is de aanleg van de oeverzwaluwwand
mogelijk.

Gidsencursus IJsselmonde bijna van start Aanmelden kan nog!
Onder de rook van Rotterdam liggen prachtige natuurgebieden. Stichting
Het Zuid-Hollands Landschap wil zoveel mogelijk bewoners van
IJsselmonde hiermee kennis laten maken.
Excursies en andere natuur gerelateerde activiteiten helpen hierbij. Een kleine
groep vrijwillige gidsen helpt het Zuid-Hollands Landschap nu al bij deze beleving.
Maar met het groeiende aantal bewoners van IJsselmonde en de aankoop van
nieuwe natuurgebieden, waaronder de Crezéepolder, is deze groep te klein. Daarom
start het Zuid Hollands Landschap samen met andere natuurorganisatie een nieuwe
cursus vrijwillige gidsen, om nieuw gidstalent aan te boren en meer mensen een
natuurbeleving mee te kunnen geven. De cursus is mede mogelijk gemaakt door
ene financiële bijdrage van de landschapstafel IJsselmonde.
De eerste bijeenkomst
De afgelopen maanden is achter de schermen bij Het Zuid-Hollands Landschap
gewerkt aan de inhoud van de gidsencursus. In het eerste kwartaal van 2020
trappen we af met de eerste bijeenkomst. Met de grote diversiteit op IJsselmonde en
de veelheid aan de natuur(gebieden) zal de cursus zeker niet compleet zijn en is het
onmogelijk om alles aan bod te laten komen. De korte cursus zal vooral een mooi
begin zijn om gidsen wat handvatten mee te geven zodat zij op enthousiaste wijze
anderen mee op pad kunnen nemen.
Inmiddels hebben de eerste cursisten zich al aangemeld maar er zijn nog plekken
beschikbaar. Geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden via regio-eilanden@zhl.nl t.a.v.
Mirjam Eikelenboom.

Proef het Buijtenland van Rhoon op de
nieuwjaarsmarkt
Op 18 januari vindt de nieuwjaarsmarkt van het Buitenland van Rhoon
plaats. Van 14.00 tot 17.00 uur organiseert de projectorganisatie een
markt voor belangstellenden. Met trots worden de resultaten van 2019 en
de plannen voor 2020 getoond. Daarnaast zijn er leuke activiteiten.
Inspannend, ontspannend, voor jong en oud.
Onbespoten tarwe
De coöperatie die vorig jaar van start is gegaan, kijkt terug op een mooi eerste jaar.
De transformatie van reguliere naar natuurinclusieve landbouw is goed waar te
nemen in het landschap. Bloemrijke graanlanden, flora akkers, kruidenrijke
hooilanden en ‘vergeten’ gewassen als koolzaad, veldbonen en oergranen sierden
het afgelopen jaar het landschap. Een lust voor het oog en trekpleister voor wilde
bijen en insecten. Door de toename van deze bestuivers en natuurlijke
plaagbestrijders is de volledige graanoogst onbespoten gebleven tegen
insecticiden. Ook het gros van de aardappel- en bietenoogst hoefden niet bespoten
te worden. Bijkomend voordeel van alle natuurmaatregelen is dat de
insectenpopulatie flink toeneemt en er 30 procent meer broedvogels zijn geteld in
de Zegenpolder.
Landbouwen en recreeren met liefde voor de natuur
In 2020 breidt het areaal natuurinclusieve landbouw in het Buijtenland van Rhoon
uit van 322 naar 355 hectare. Naast bovengenoemde natuurmaatregelen, zullen
ook nieuwe teelten worden geprobeerd. Zo wil de gebiedscoöperatie volgend jaar
vlas telen en wordt met een ciderbrouwer in Rotterdam gewerkt aan speciale ciders,
gemaakt van de appels van de hoogstamboomgaarden uit Rhoon.

Naast telen met liefde voor de natuur, zet de gebiedscoöperatie zich komend jaar in
voor de ontwikkeling van recreatieve voorzieningen. Zo wil de coöperatie
picknickbanken plaatsen, wandelpaden uitbreiden en verkooppunten inrichten,
zodat de producten van het Buijtenland van Rhoon ook dichtbij gekocht kunnen
worden.
Streefbeeld binnen tien jaar klaar
Het Buijtenland van Rhoon wordt een gebied waar duurzame landbouw, natuur en
recreatie hand in hand gaan. De doelen van de gebiedscoöperatie zijn vastgelegd in
een streefbeeld. De provincie die gronden in het gebied bezit, stelt deze ter
beschikking aan de gebiedscoöperatie om het streefbeeld te realiseren. Binnen tien
jaar wil de coöperatie het streefbeeld volledig hebben ontwikkeld.
Unieke vorm van landbouw
Het bijzondere is dat er nergens in Nederland op zo’n grote schaal is overgestapt
naar natuurinclusieve landbouw. Maar koploper zijn betekent ook ontdekken hoe
dingen in de praktijk uitpakken. Alles is nieuw en er zijn geen blauwdrukken hoe je
van reguliere naar natuurinclusieve landbouw komt. Al lerend passen de boeren de
bedrijfsvoering aan en dat geeft vraagstukken, waar je met elkaar voor om de tafel
moet.
Ontdek het Buijtenland van Rhoon
Op zaterdag 18 januari vindt de nieuwjaarsmarktplaats van 14:00 tot 17:00
uur. Trek er op uit met een natuurgids die alles kan vertellen over de bijzondere
wintervogels in het gebied en de natuurmaatregelen die hiervoor zijn ingericht. Doe
inspiratie op met vlas, fermenteren en oergranen. Proef uiteenlopende ciders en hef
het glas op een prachtig nieuw jaar.
Voor kinderen is er een leuke workshop over wintervogels, waarbij er natuurlijk een
vogelhuisje in elkaar geklust kan worden.
Kortom, er valt genoeg te beleven op zaterdag 18 januari in de Vlakkenburg aan de
Essendijk 24 in Rhoon. Nadere informatie over het programma volgt op de website
van de gebiedscoöperatie, www.buijtenland-van-rhoon.nl.

Vragen? Meer informatie? Neem contact met ons op!
Mail naar t.endlich@bar-organisatie.nl
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u tim@maakhetopen.nl toe aan uw adresboek.

