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"Het beste voor ons IJsselmonde"

Jolanda de Witte

Mijn naam is Jolanda de Witte. In het
dagelijks leven ben ik burgemeester van
Albrandswaard. Sinds kort ben ik de
nieuwe voorzitter van de
Landschapstafel IJsselmonde. De
uitgave van deze nieuwsbrief is een
mooie gelegenheid om mezelf aan u voor
te stellen. Ik vind het fijn dat ik u, al is
het op afstand, wat over mezelf en mijn
drijfveren mag vertellen.
We hebben in ieder geval één ding gemeen:
ook u voelt zich verbonden met de
Landschapstafel. Of het nu beroepshalve,
als belanghebbende of puur als
belangstellende is, we willen het beste voor
de groen- en recreatieprojecten op ‘ons’
eiland van IJsselmonde.
Diep ademhalen
Mijn belangrijkste motivatie om voorzitter te
zijn van de Landschapstafel is tweeledig.
Persoonlijk ben ik een fervent fietser en er
is niets mooier dan ontspannen genieten
van een schitterend landschap vol natuurlijk
groen. De natuur is en blijft belangrijk voor
mensen, zeker in een maatschappij waar
drukte, haast en resultaten de boventoon
voeren. Iedereen heeft het nodig om zo nu
en dan terug naar de basis terug te keren
en eens diep adem te halen.
Samenwerking
Beroepshalve ben ik bestuurder van de
gemeente Albrandswaard met een scherp
oog voor regionale samenwerking, met
name op het gebied van het economisch
vestigingsklimaat. Uiteraard kunnen we
daarbij vandaag de dag niet om
duurzaamheid, biodiversiteit en recreatie
heen.
De Landschapstafel IJsselmonde is op dat
gebied een fantastisch
samenwerkingsverband, omdat deze
elementen hier samenkomen en met mooie
projecten praktijk worden. Daar komt bij dat
“ Ons Buijtenland van Rhoon” ook een
mooie bron van inspiratie vormt.

Werk aan de winkel
Er dus genoeg werk aan de winkel op
verschillende vlakken. Die diversiteit maakt
onze opdracht tegelijkertijd ingewikkeld én
gevarieerd. Saai is het tot uitvoering
brengen van de projecten in ieder geval
nooit.
Nu de provincie de financiering van alle
landschapstafels heeft gestopt, moeten we
meer de hort op voor particuliere bijdragen.
Natuurlijk is het stopzetten van de subsidie
een forse tegenvaller. Het feit ligt er en we
moeten ermee verder. Ik zie het als een
professionele start van de uitrol van een van
onze speerpunten: gebiedsmarketing.
Uitdagingen en kansen
Onze visie op de toekomst moeten we zo’n
aantrekkelijke manier communiceren dat
marktpartijen, ondernemers en particulieren
er hun (financiële) schouders onder willen
zetten. Dat vereist nieuwe denkwijzen. Als
Landschapstafels zoeken wij de
samenwerking op met elkaar en de MRDH.
Wat mij betreft dus geen bedreiging, maar
een kans.
Hoe dan ook verwacht ik de komende jaren
veel uitdagingen voor onze
Landschapstafel. Ik ben blij met de stevige
basis die er al staat, zowel qua
samenwerkingsorganisatie als projecten en
initiatieven.
De volgende keer dat ik mijn hoofd leeg
maak in het prachtige Buijtenland van
Rhoon (ik hou mijn favorieten graag dichtbij
huis) tel ik mijn zegeningen dat ik voorzitter
mag zijn van een innovatieve, duurzame
toekomst van ‘ons' eiland. Waar
biodiversiteit en recreatie hand in hand
gaan. En dat is echt iets om trots op te zijn.
Jolanda de Witte
Voorzitter

Ambities
Natuurlijk verbind ik me met de nodige
ambities aan de Landschapstafel
IJsselmonde. Deze hangen nauw samen
met het de nieuwe visie die in 2019 is
vastgesteld. Die visie moet nu
geconcretiseerd gemaakt worden en tot
uitvoering komen.

Bijna tien miljoen voor groener IJsselmonde
Gemeenten, terreinbeheerders, ondernemers en de provincie Zuid-Holland investeerden
sinds de publicatie van het Uitvoeringsprogramma in 2016 samen bijna tien miljoen euro
in een groener IJsselmonde. Een enorme impuls voor de natuur, het landschap en de
recreatie op het eiland.
Het Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde werd in 2016 aangeboden aan de provincie
Zuid-Holland. Op voorwaarde dat eenzelfde bedrag vanuit de regio zou worden geinvesteerd,
verleende de provincie twee miljoen euro subsidie. De projecten moesten dan voor het einde
van 2019 starten. Door de tomeloze inzet van alle projectteams en partners is een flink aantal
projecten in uitvoering en is er zelfs al een aantal projecten afgerond. Alles bij elkaar
verzamelden zij een investering van bijna tien miljoen euro. Op de website van Groen
IJsselmonde is een aantal van de projecten uitgelicht.

Gebiedspromotie in tijden
van Corona
De gebiedspromotiecampagne Ontdek
IJsselmonde wil normaal gesproken
inwoners van het Eiland IJsselmonde en
omwonenden laten zien hoe mooi de
natuur op het Eiland is en mensen
verleiden een bezoek te brengen aan
één van de natuurgebieden of andere
hotspots in het gebied. Hierbij worden
lokale ondernemers en activiteiten
uitgedragen.
Aangepaste campagne
Sinds de eerste persconferentie, waarin
opgeroepen werd afstand te bewaren en
zoveel mogelijk thuis te blijven, hebben
we onze campagne aangepast. We
richten ons op dit moment nog uitsluitend
op de eigen inwoners en hebben alle activiteiten en routes aangepast, zodat horeca en andere
ontmoetingsplekken niet langer gepromoot worden.
We delen op onze kanalen zoveel mogelijk content over dingen die vanuit huis of dichtbij huis
gedaan of gezien kunnen worden; zoals de bijentelling in eigen tuin, een fotowedstrijd van de
lente in eigen straat of een knutselidee met het thema natuur. Ook delen we afhaal-opties van
onze horecaondernemers en fijne nieuwtjes over maatschappelijke initiatieven en burenhulp op
het Eiland.
Natuur als voornaamste onderwerp
De natuur blijft ons voornaamste onderwerp en gelukkig is er dichtbij huis nog altijd veel te zien,
als je maar wat verder inzoomt. Buiten de weekenden en feestdagen delen we tips over naar
buiten gaan in onze mooie, kleinschalige natuurgebieden, maar altijd vergezeld van de oproep
om goed na te denken en naar huis te gaan als het te druk is. Mensen hebben behoefte aan
beweging en buiten zijn en de natuurgebieden van Eiland IJsselmonde bieden die kans, in
relatieve rust. Veel van de gebieden hebben een lokale functie.
We merken dat mensen zich goed aan de 1,5 meter houden en hebben nog geen klachten
gehoord van onze achterban over drukte in de natuurgebieden of dagjesmensen. De insteek is;
dichtbij huis even ontspannen in de natuur en een frisse neus halen. Mocht de drukte
toenemen, stoppen we direct met het delen van wandelingen of fietsroutes en roepen we
mensen op niet langer een bezoekje te brengen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en
volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

Visie Landschapspark Eiland IJsselmonde
Omdat de plannen uit het Uitvoeringsprogramma uit 2016 allemaal afgerond of in
uitvoering zijn, heeft de Landschapstafel een nieuwe visie opgesteld met daarin de
ambitie voor de komende jaren.
De visie is in december 2019 vastgesteld en heeft drie belangrijke speerpunten:
1. Natuurlijk IJsselmonde
Er wordt buitendijks ingezet op het vergroten van de biodiversiteit langs het water en het
versterken van de beleving van het getijdengebied.
2. Bestemming IJsselmonde
Het recreatieve aanbod wordt beter afgestemd op de gevarieerde vraag van de inwoners.
3. Bereikbaar IJsselmonde
Vanuit de woonkernen ontwikkelen we duidelijke en aantrekkelijke routes naar het
buitengebied.
Meer lezen? Neem een kijkje op de website van Groen IJsselmonde.
Nieuw uitvoeringsprogramma
Bij de nieuwe visie hoort ook een nieuw uitvoeringsprogramma. Hierin staan projecten en de
financieringsstrategie benoemd. Door een gewijzigde koers van de provincie Zuid-Holland,
verdienen die financiën extra aandacht. De afgelopen vier jaar heeft de Landschapstafel
IJsselmonde veel projecten financieel kunnen ondersteunen, mede dankzij een forse bijdrage
van de provincie Zuid-Holland. Inmiddels is voor een andere koers gekozen.
Het huidige college van Gedeputeerde Staten heeft er helaas voor gekozen om geen
programmabudget beschikbaar te stellen aan de landschapstafels in Zuid-Holland. Dit maakt
ons werk ongetwijfeld lastiger. Desalniettemin blijven we ons inzetten om natuur, landschap en
recreatie te versterken.

Project in uitvoering: De Nes

Het definitieve ontwerp voor het eiland De Nes is klaar. De voorbereidende
werkzaamheden zijn bezig en de aanleg kan in september 2020 starten. Omwonenden
zijn nauw betrokken geweest bij de schetsen voor de inrichting. Die is gebaseerd op een
lichte vorm van recreatie, met respect voor de natuur en de privacy van de
omwonenden.
Groene oase
Het ontwerp kenmerkt zich door het vele groen. De afwisseling van gras en andere beplanting
zorgt voor een afwisselend landschap dat op een natuurlijke manier onderhouden wordt.
Schapen, en later (moeras)koeien, zullen er zorgen voor begrazing en daarmee het onderhoud
van het gras. Om het gebied ecologisch zo goed mogelijk te beheren zullen de dieren nooit het
gehele gebied tot hun beschikking hebben. Er is steeds een deel van het gebied beschikbaar
voor begrazing en de rest wordt afgezet door gemakkelijk te verplaatsen schriklinten. Het spoor
van de graspaden zal hierdoor variëren en delen van het gebied zal hoog gras hebben
waardoor insecten daar goed kunnen leven en bijvoorbeeld rupsen kunnen overleven in het
deel waar in de winter het gras blijft staan.
Het middengebied is aangemerkt als archeologische vindplaats en daarom wordt er op die plek
niet gegraven en worden er geen bomen geplant of paden aangelegd.
Watergang
Aan de zuidzijde van het eiland komt wel een verhard pad te liggen. Voetgangers kunnen via
een brug het eiland bereiken. Die brug krijgt een doorvaarhoogte van 1,15 meter. Het water blijft
dus even toegankelijk voor boten als het al was. Er komt een paddenpoel, maar zonder
verbinding met de watergang omdat er door stilstaand water dan een verhoogde kans op
blauwalg is.
Aan de oostzijde van De Nes wordt een watergang gegraven op de plek waar nu een sloot is.
Deze wordt met een duiker verbonden met de Waal. Langs de watergang komen
natuurvriendelijke oevers waardoor de ecologische kwaliteit verbetert. Door een betere
waterkwaliteit kunnen water- en oeverplanten zich ontwikkelen en dat is gunstig voor insecten
en vissen.
Geen parkeerplaatsen
In de laatste schetsen waren aan de westzijde parkeervakken
langs het fietspad ingetekend. Deze zijn vervallen op verzoek
van bewoners. Daarnaast bleek het geen veilige optie te zijn,
omdat de auto’s moeten keren en dit kan leiden tot gevaarlijke
situaties met fietsers.
Planning
De Nes wordt voor 10 mei 2020 voor een groot deel ingezaaid
met maïs. Langs het fietspad wordt een bloemenmengsel
ingezaaid. Dit jaar is voor mais gekozen omdat mais
voedingsstoffen uit de bodem onttrekt zodat deze verschraalt.
Het voordeel hiervan is dat het toekomstig natuurgebied zich
sneller ontwikkeld. In september van dit jaar wordt de maïs
geoogst en starten we met de werkzaamheden van de Nes.
Kijk ook op www.ridderkerk.nl/de-nes voor een groot exemplaar van het ontwerp.

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.

