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Oude Maas als getijdenrivier

Een wandeling door het getijdenpark

Langs de Nieuwe Maas en de Nieuwe
Waterweg wordt sinds enkele jaren een
reeks getijdenparken gerealiseerd.
Getijdenparken zijn parken langs de
rivier waar eb en vloed de versteende
kades omtoveren in zachte, groene
oevers.
Dit proces trekt niet alleen bijzondere
planten, vissen en vogels aan die op de
grens van zoet en zout water leven, maar
versterkt ook de recreatieve mogelijkheden
in de regio. Op dit moment wordt gewerkt
aan een opschaling, waarbij ook de Noord
en de Oude Maas onderdeel worden van
het programma "Rivier als Getijdenpark XL".
Om naast de huidige getijdenparken ook de
kansen voor de Oude Maas te verkennen
organiseerde de Landschapstafel
IJsselmonde onlangs een werksessie
waarbij overheden, terreinbeheerders en
natuurorganisaties aanwezig waren.

Het enthousiasme bij de aanwezigen was
groot. Anneke Vonk Noordegraaf
(Regiohoof Zuid-Hollands Landschap): “Wat
ik heel interessant vind is dat binnen het
programma vanuit de rivier naar de oevers
wordt gekeken in plaats van andersom.
Vanuit dit perspectief ga je nieuwe kansen
zien. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om
de stukjes natuur langs de Oude Maas en
de Noord beter ecologisch te verbinden.” De
terreinbeheerders en natuur-verenigingen
gaan hierover in overleg.
Het ‘verzachten’ van de oevers van de
Oude Maas en het maken van meer
getijdengeulen, belangrijke elementen
binnen het programma Rivier als
Getijdenpark, zal niet gemakkelijk zijn in
verband met de waterveiligheid, de
scheepvaart en de aanwezigheid van
vervuild slib. Maar, zo luidde de conclusie,
het is de moeite waard om in beeld te
brengen waar dit wel kan. Ook hier wordt
aan gewerkt de komende tijd.

Bezoekerscentrum De IJsvogel in het Waalbos

Bezoekerscentrum Waalbos geopend
Het bezoekerscentrum Waalbos is op 12 september geopend. Nadat jaren geleden het
idee onstond bij de Stichting Natuurbeheer Waalbos, Stichting De Rijsoordse Molen en
vereniging IJsclub Rijsoord en Omstreken het idee om een bezoekerscentrum voor het
Waalbos te realiseren was nu eindelijk het feestelijke moment aangebroken. De
Landschapstafel IJsselmonde is een van de financiers die de realisatie mogelijk heeft
gemaakt. Tijdens de opening werd ook de naam onthuld: Bezoekerscentrum De
IJsvogel.
Gedeputeerde Anne Koning, die de openingshandeling mee verrichtte, gaf aan blij te zijn met
het bezoekerscentrum omdat het mensen uit Ridderkerk en de wijde omgeving kennis laat
maken met natuur, cultuur en sport in het Waalbos, Rijsoord en haar omgeving. Wethouder
Peter Meij roemde de inzet van de vele vrijwilligers die deze grote klus gezamenlijk tot een goed
einde gebracht hebben: "Er staat nu iets heel moois waar de gebruikers veel plezier aan zullen
beleven."
Bezoek hier de website van Bezoekerscentrum De IJsvogel.

Gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Peter Meij op de Ringdijk

Snelfietsroute Pruimendijk en Ringdijk
Op een aantal plekken in de provincie Zuid-Holland worden snelfietsroutes aangelegd.
Daarmee ontstaan betere fietsverbindingen die er voor zorgen dat mensen die naar hun
werk gaan sneller de fiets in plaats van de auto pakken. Sommige tracés zijn niet alleen
voor het woon-werk-verkeer van belang maar ook voor recreatieve fietsers.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de Pruimendijk in Ridderkerk, onderdeel van snelfietsroute F15. De
Pruimendijk is een belangrijke schakel in het regionale fietsnetwerk, maar de verkeersveiligheid
laat er ernstig te wensen over. Daarom heeft de Landschapstafel IJsselmonde extra budget
beschikbaar gesteld om de dijk veiliger te maken. In de loop van 2021 zullen de
werkzaamheden die daar voor nodig zijn plaatsvinden.
Ringdijk
Een ander onderdeel van de snelfietsroute F15 is de Ringdijk in Ridderkerk. Dit tracé is onlangs
geopend door gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Peter Meij. Ook aan dit deel van de
route leverde de Landschapstafel IJsselmonde een financiële bijdrage. Hierdoor werd het
mogelijk om de route op de dijk te leggen in plaats van onderlangs.
Belangrijk, want daarmee is het fietspad vrij komen te liggen en is er uitzicht op de rivier de
Noord. Het is daarmee veiliger, aantrekkelijker en comfortabeler fietsen. Het fietspad sluit aan
op de veerpontterminal De Schans. Fietsers uit de regio kunnen daardoor snel, comfortabel en
veilig hun fietsreis combineren met openbaar vervoer over water naar bijvoorbeeld Rotterdam,
Dordrecht of Kinderdijk.

Ondernemerskansen in
het Buijtenland van
Rhoon
Het Buijtenland van Rhoon is een
prachtig cultuurhistorisch
polderlandschap tussen Barendrecht
en Rhoon. Het is er nu al mooi, maar
het wordt de komende jaren nog veel
mooier: voor natuur, voor bezoekers
én voor ondernemers.
Begin 2021 start de gebiedscoöperatie
de zoektocht naar een ondernemer die interesse heeft in de boerderij de Zegenhoeve en het
omliggende terrein. Wellicht heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft.
Goed toeven voor mens, plant en dier
Agrariërs, ondernemers en verenigingen hebben in 2018 de mouwen opgestroopt en zijn begin
2019 van start gegaan met de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. De stip op de
horizon is een cultuurhistorisch polderlandschap waar het goed toeven is voor mens, plant en
dier. Een landschap waar inwoners uit de regio Rotterdam kunnen genieten van zeldzame
akkernatuur en de smaken van het land.
Unieke kans voor enthousiaste ondernemers
Al een aantal jaren kloppen ondernemers met regelmaat aan de deur van de gebiedscoöperatie
Buijtenland van Rhoon. Tot nu toe was er geen locatie beschikbaar. De eerste kans dient zich
binnenkort aan. Begin 2021 start de gebiedscoöperatie de zoektocht naar een ondernemer die
een goed en financieel haalbaar plan heeft voor de Zegenhoeve. Voor de toekomst mikt de
gebiedscoöperatie op een partij die zich laat inspireren door drie elementen: landbouw,
kleinschalige recreatie, verblijven in het groen.
Aanmelden en procedure
De exacte uitvraag wordt begin 2021 verstrekt. Ondernemers die mogelijkheden zien, kunnen
dit alvast kenbaar maken door een mail te sturen naar info@buijtenland-van-rhoon.nl. Meer
informatie over de procedure is te vinden op de website van het Buijtenland van Rhoon.

Het eiland van Brienenoord

Eiland van Brienenoord: volg live de werkzaamheden
Het Eiland van Brienenoord is een natuur- en getijdengebied en tegelijkertijd een
belangrijke recreatieplek voor de inwoners van Rotterdam. Letterlijk onder de
Brienenoordbrug bevindt zich hier een groene oase.
De laatste jaren is het eiland een stuk aantrekkelijker gemaakt en nu wordt ook had gewerkt
aan een betere ontsluiting. Er komt een nieuwe brug waardoor het nog beter mogelijk is om een
rondje te lopen. Dit is extra belangrijk nu het aantal inwoners in Rotterdam-zuid toeneemt.
Volg live de werkzaamheden
De brug zal voor de zomer van 2021 gereed zijn. Vanaf nu kunt u de werkzaamheden live
volgen via deze link: https://fotopaulmartens.netcam.nl/brienenoord.php.

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.

