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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport van mijn afstudeeronderzoek “Potentiekaart Rijnmond natuurlijke 

bufferzones”. Het afstudeeronderzoek betreft de laatste fase van de opleiding Watermanagement aan de 

Hogeschool Rotterdam en is uitgevoerd in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Het 

onderzoek is uitgevoerd in de periode van februari tot en met juni 2021.  

Ik heb het onderzoek als interessant, uitdagend, leerzaam en gecompliceerd ervaren. Het was een periode 

waarin ik het uiterste in mezelf naar boven kon en mocht halen.  

Tijdens de afstudeerperiode heb ik van verschillende mensen hulp gekregen om mijn afstudeeronderzoek 

zo goed mogelijk uit te voeren. Ik wil vooral in het bijzonder mijn bedrijfsbegeleider Alex Ouwehand en mijn 

schoolbegeleider Annebeth Loois bedanken. 

Ik wil Alex bedanken voor het aanbieden van deze stageplaats en de ondersteuning. Bij de Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) heb ik de gelegenheid heb gekregen om mezelf te ontwikkelen, uit te 

dagen en om mee te proeven hoe het werkveld in elkaar steekt. Ook weet ik nu hoe deze NGO te werk gaat 

en hoe zij zich inzetten om Zuid-Holland stukje voor stukje te verbeteren. 

Ook Annebeth wil ik via deze weg bedanken. Ik heb veel geleerd van de feedback die ik heb gekregen op 

mijn afstudeeronderzoek. Met haar kritische blik, ben ik zelf ook kritischer gaan kijken wat heeft geleid tot 

een betrouwbaarder onderzoek. Ook wil ik haar bedanken voor het meedenken met het proces.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Linde van Eeden 

Schipluiden, 17 juni 2021 
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Samenvatting 
50 jaar geleden tot ongeveer 2006 heeft Nederland veel bebouwing gerealiseerd op de plaats van natuur. 

De hoeveelheid groen is hierdoor flink afgenomen wat gevolgen heeft voor de biodiversiteit door verlies 

aan habitat. Ook door de bevolkingsgroei is de vraag naar meer openluchtrecreatie toegenomen. Veel 

bedrijven in de haven stoten, ondanks het klimaatakkoord, veel CO2 uit. De combinatie van de uitstoot van 

de broeikasgassen samen met het verlies aan natuur, zorgt voor een toename van klimaatverandering. Door 

klimaatverandering zijn er vaker hevige regenbuien wat leidt tot wateroverlast, hittegolven wat zorgt voor 

droogt en hittestress. Veel bedrijven in de haven hebben daarnaast fouten gemaakt met de uitstoot van 

luchtvervuilende gassen.  Om deze fouten te compenseren, willen zij investeren in natuurlijke bufferzones 

en natuurcompensatie in hun omgeving, wat de biodiversiteit en openluchtrecreatie bevorderd en leidt tot 

een afname van de klimaatveranderingsproblemen. Wanneer meer natuurlijke bufferzones en 

natuurcompensatie gerealiseerd worden, wordt Rijnmond duurzamer. Om deze doelstelling te houden, is 

de onderzoeksvraag als volgt: 

Waar liggen de kansrijke gebieden in Rijnmond die kunnen dienen als natuurlijke bufferzone en/of 
natuurcompensatie en hoe verloopt het proces hier naartoe met als doelstelling: het compenseren van de 
problemen ten gevolge van klimaatverandering en het versterken met de functie natuur, biodiversiteit,  
recreatie en natuurinclusievelandbouw. 
 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag wordt er onderscheid gemaakt tussen drie componenten, 

namelijk de ruimtelijke analyse, de toepasbaarheid en de implementatie. Daarnaast zijn er verschillende 

onderzoeksmethodes gebruikt zoals literatuuronderzoek, surveyonderzoek, interviews, kaartenanalyse en 

een MCA. 

In de ruimtelijke analyse wordt Rijnmond geanalyseerd en onderzocht voor potentiële locaties voor 

natuurlijke bufferzones en natuurcompensatie. De verschillende locaties die zijn voortgekomen uit het 

onderzoek, liggen in verschillende gemeenten. Omdat elke gemeenten hun eigen visie heeft, wordt er 

vervolgens onderzoek gedaan naar de visie die desbetreffende gemeenten hebben. Door middel van een 

enquête aan de gemeenten, zijn de belangrijkste richtlijnen voor gebiedsverandering benoemd die van 

belang zijn voor de realisatie van natuurlijke bufferzones en natuurcompensatie.  

Aansluitend wordt onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van natuurlijke bufferzones door de 

effectiviteit van de gebiedsverandering te berekenen. Hierbij worden de gebieden getoetst op verschillende 

criteria door middel van een MCA om de meest kansrijke gebieden te vinden. De gebieden met de hoogste 

effectiviteit uit de MCA, worden aanbevolen aan de bedrijven in de haven om deze gebieden als eerst te 

financieren. De MCA wordt vervolgens getoetst in de gevoeligheidsanalyse ter validatie. 

In de implementatie worden er verschillende eisen gesteld aan de gebieden om het effect van de gebieden 

te optimaliseren. Daarnaast wordt het proces naar de realisatiefase, die de gebieden doorlopen, 

beschreven. 

Uit deze drie componenten zijn 8 gebieden voortgekomen voor de realisatie van natuurlijke bufferzones en 

natuurcompensatie. Hieruit hebben twee gebieden, Buijtenland van Rhoon en Deltapoort, de hoogste 

effectiviteit voor gebiedsverandering. Deze uitkomsten zijn vervolgens gepresenteerd in een kaart; 

Potentiekaart natuurlijke bufferzones.  

In dit onderzoeksrapport worden de termen ‘natuurlijke bufferzones en natuurcompensatie’ benoemd als 

‘natuurlijke bufferzones’. Wel wordt met deze term, beide termen bedoelt. Ook wordt met de term 

‘recreatie’ ‘openluchtrecreatie’ bedoelt.  
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Begrippenlijst 
Begrip Betekenis 

Depositie Neerslag of afzetting van luchtverontreinigende stoffen op bodem en 

water. Het gaat in milieu verband om depositie van verzurende en 

vermestende stoffen (rivm, 2014).  

GIS Geografisch Informatiesysteem. Dit is een softwareprogramma waarmee 

date beheert, geanalyseerd en gedeeld kan worden (esri, 2021).  

Klimaatbomen Bomen die bestemd zijn tegen extreme hitte, droogte en wateroverlast. 

Daarnaast zorgen ze voor verkoeling en nemen ze CO2 op (Wareco, 2021). 

MCA Multicriteria-analyse. Dit is een beslissingsanalyse die met behulp van 

meerdere criteria tot de beste keuze weergeeft (Toolshero, 2020).   

Natuurcompensatiegebied Natuurcompensatie is een maatregel die genomen wordt om natuur te 

compenseren die verloren is gegaan bij gebiedsontwikkeling. Deze natuur 

wordt vervolgens op een andere locatie op een kwalitatieve manier 

hersteld. 

Natuurlijke bufferzone Een groengebied dat bijdraagt aan klimaatadaptatie en het opnemen van 

CO2 en stikstofoxiden. Zo zijn natuurlijke bufferzones belangrijk voor het 

bufferen van hemelwater, verminderen van hittestress en het versterken 

van de biodiversiteit. Daarnaast kan een natuurlijke bufferzone aangelegd 

worden om een scheiding te creëren tussen twee gebieden 

(Klimaatbuffers, 2021). 

Openluchtrecreatie Recreatie die buiten plaatsvindt (Ouwehand, Werkoverleg, 2021) 
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1. Introductie  
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding van het onderzoek beschreven en de maatschappelijke relevantie. Het 

onderzoek zal leiden tot een beroepsproduct, die nader wordt uitgelegd in dit hoofdstuk.  

 

1.1 Aanleiding en maatschappelijke relevantie 
Rijnmond is gelegen in Zuid-Holland wat de meest dichtbevolkte provincie en de economische motor is van 

Nederland. Rijnmond kent veel verschillende gemeenten, zie figuur 1, en belangrijke plekken zoals de 

Rotterdamse haven. Enkele bedrijven in de haven hebben in het verleden fouten gemaakt zoals het 

uitstoten van te veel luchtvervuilende stoffen. Sommige van deze bedrijven hebben de ambitie om deze 

fouten te compenseren door middel van het financieren van natuurlijke bufferzones in Rijnmond. Daarnaast 

biedt Rijnmond ook de ruimte voor deze gebieden. 

Het gebied blijft groeien door verstedelijking waardoor ook de infrastructuren worden uitgebreid 

(Planbureau voor de Leefomgeving, 2019). Hierdoor staat de milieugebruiksruimte onder druk. Ook de 

komende jaren zullen de economische activiteiten steeds sterker afhankelijk zijn van de beschikbare 

milieugebruiksruimte. De afname en te kort van het groen brengt gevolgen met zich mee. Minder groen en 

meer economische activiteiten leiden tot een toename van CO2, broeikaseffect,  wateroverlast, hittestress, 

afname van biodiversiteit, minder recreatie en slechtere gezondheid van de mens (Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland, 2020). Om deze problemen te verminderen, wordt er onderzoek gedaan naar 

kansrijke gebieden in Rijnmond. Deze kansrijke gebieden hebben de potentie om te veranderen naar 

natuurlijke bufferzones. Door de realisatie van meer groen, kan er meer CO2 opgenomen worden waardoor 

er minder broeikasgas in de lucht aanwezig is en dient het als compensatiegebied van de uitstoot van 

emissies. Daarnaast zorgt de natuurlijke bufferzone voor de bevordering van de biodiversiteit en 

openluchtrecreatie(verder in het onderzoek recreatie genoemd) en vermindert het de 

klimaatveranderingsproblemen. 

Dit onderzoek is opgezet door Milieu en Natuurfederatie Zuid-Holland en maakt deel uit van het 

afstudeertraject Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam. 

 

Figuur 1 Gemeenten gelegen in Rijnmond 
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 1.2 Beroepsproduct 
Het beroepsproduct van het onderzoek, is een kaart met een duidelijk overzicht waar de kansrijke gebieden 

liggen voor de realisatie van natuurlijke bufferzones, opgeleverd voor NMZH. Vervolgens wordt van al deze 

gebieden een aanbeveling gedaan welke gebieden het eerst gefinancierd moeten worden door de bedrijven 

in de haven. Deze afweging wordt gedaan door middel van een MCA. Met behulp van deze kaart kunnen zij 

contact opnemen met de desbetreffende gemeenten en de grondeigenaren om te praten over de toekomst 

van deze gebieden. Vervolgens neemt NMZH contact op met de bedrijven in de haven om financiering te 

vragen voor de realisatie van deze gebieden. Het beroepsproduct zorgt voor een duidelijk overzicht welke 

gebieden er in Rijnmond kansrijk zijn, waardoor uiteindelijk het verloop naar de realisatie wordt versneld. 

Doordat de gebieden sneller of überhaupt gerealiseerd worden, verminderd de kaart indirect de 

klimaatveranderingsproblemen en verbetert het de biodiversiteit en recreatie. Het beroepsproduct is als 

het ware de basis voor het starten van dit project. 

De eisen van het beroepsproduct zijn als volgt: 

- Het beroepsproduct is een overzichtskaart met daarin de kansrijke gebieden voor natuurlijke 

bufferzones. 

- Het beroepsproduct moet aantonen waar de potentiële natuurlijke bufferzones gelegen zijn. 

- Het beroepsproduct moet aantonen waar de meest kansrijke gebieden gelegen zijn. 

- Het beroepsproduct is leesbaar  

- Het beroepsproduct is betrouwbaar 

- Het beroepsproduct is overzichtelijk 

- Het beroepsproduct moet passen binnen de opleiding Watermanagement 

- Het beroepsproduct moet passen binnen de ambities van NMZH. 

 

1.3 Leeswijzer  
De aanleiding en doel van het onderzoek is beschreven in de introductie. Ook wordt hierin beschreven wat 

het beroepsproduct is en welke meerwaarde dit heeft. In hoofdstuk 2 weergeeft de theoretisch kader 

waarin het onderzoek plaatsvindt. Hierin wordt de benodigde informatie beschreven die relevant is voor 

het onderzoek. vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het probleem beschreven aan de hand van een 

probleemanalyse, conceptuele modellen en de onderzoeksvragen. Daarna wordt in hoofdstuk 4 de 

methodes beschreven die gebruikt worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Hoofdstuk 5 

presenteert de resultaten van de onderzoekvragen. De resultaten worden onderverdeeld in drie 

categorieën: de ruimtelijke analyse, de toepasbaarheid en de implementatie. Dit leidt vervolgens tot het 

beroepsproduct, de potentiekaart. De conclusie van het onderzoek wordt besproken in hoofdstuk 6. Daarna 

volgt de discussie over de betrouwbaarheid en onderzoeksmethode in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 worden 

de aanbevelingen gegeven voor de vervolgstappen.  Tot slot de bibliografie en de bijlagen van het 

onderzoek. De vorm en de uitleg van de potentiekaart komt aan bod in bijlage 8. 
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2. Theoretisch kader 
Volgens de cijfers van het CBS is het inwonersaantal de afgelopen jaren flink gestegen. In 2011 was het 

aantal inwoners van de regio Rijnmond rond de 1.2 miljoen. In 2020 liep dit aantal op tot ruim 1.7 miljoen 

inwoners (CBS, 2020). Doordat er meer mensen bijkomen, is het noodzakelijk dat er meer huizen gebouwd 

worden. Meer bebouwing zorgt voor meer verstening en minder vergroening. De plaatsen waar nu geen 

huizen staan, zoals weilanden, werden tot enkele jaren terug opgekocht door de gemeente om vervolgens 

daar huizen te bouwen. De woningbouw is noodzakelijk, echter brengt het ook nadelen met zich mee (NU, 

2020). Zo neemt de wateroverlast en hittestress toe op plekken waar het gebied is vol gebouwd en bestraat 

is en neemt de biodiversiteit af door vermindering van groen in de regio (Rijksoverheid, 2021).  Dit zorgt 

ervoor dat onverhard oppervlak plaats maakt voor verhard oppervlakte. Hierdoor wordt er onvoldoende 

rekening gehouden met de klimaatopgave wat leidt tot een toename van klimaatverandering. Wanneer de 

woningbouw wordt verbonden met de klimaatopgave en de biodiversiteitopgave waarbij de 

ontwikkelingen worden na te streven, zal dit leiden tot minder wateroverlast, hittestress, verlies aan 

biodiversiteit en een betere luchtkwaliteit.  

 

2.1 Broeikaseffect   
Broeikasgassen houden de warmte van de zon vast, wat het broeikaseffect heet. Door de toename van de 

broeikasgassen in de atmosfeer, wordt het broeikasgaseffect versterkt wat leidt tot de opwarming van de 

aarde. De belangrijkste broeikasgassen zijn CO2, methaan, stikstofoxiden en waterdamp. CO2 komt voort 

uit het verbranden van fossiele brandstoffen en door de verandering van landgebruik. Doordat er meer 

bomen gekapt worden dan wordt aangeplant, zijn er minder bomen beschikbaar die CO2 kunnen opnemen 

en filteren. Daarnaast komt er CO2 vrij bij het kappen van de bomen doordat de CO2 in het hout is 

vastgelegd. Methaan en lachgas komen vrij bij de veeteelt. Via de adem, boeren en scheten komt het 

methaan de lucht in. Lachgas komt voornamelijk vrij bij de bemesting van de landbouw. Stikstofoxide komt 

vrij bij het gebruik van mest op de landbouw. De stikstofoxiden verdampen uit de mest waardoor het in de 

lucht terecht komen en treedt het depositieproces op. Stikstofoxiden zijn geen broeikasgassen.  

Door de opwarming van de aarde wordt de lucht warmer en warme lucht kan meer waterdamp bevatten. 

Waterdamp is een broeikasgas wat ervoor zorgt dat die extra waterdamp opwarmt en hierdoor nog meer 

waterdamp kan opnemen waardoor de aarde nog sneller zal opwarmen.  

 

2.1.1 Industrie  
De industrie is een belangrijke bron voor de klimaatverandering. In 2019 stootte de industrie 31% uit van 

de totale CO2 in Nederland.  Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen.  In figuur 1 is 

te zien dat langzaam de uitstoot van CO2 afneemt. De reden voor de afname van de CO2-uitstoot komt 

door het klimaatakkoord. In het klimaatakkoord is opgenomen dat de industrie in 2050 vrijwel geen 

broeikasgassen mogen uitstoten en circulair moeten zijn en dat de CO2-uitstoot vergeleken 1990 met 55% 

gereduceerd moet worden in 2030  (Klimaatakkoord, 2019). Zoals figuur 1 laat zien, moet er nog flink actie 

worden ondernomen om deze afspraak waar te maken.  

Ook wordt door de industrie veel stikstofoxiden uitgestoten. Stikstofoxiden (NOx) is een verbinding van 

stikstof en zuurstof die ontstaan bij hoge verbrandingstemperaturen. Stikstofoxiden kunnen schadelijk zijn 

voor de mens doordat het door kan dringen tot aan de luchtwegen waardoor mensen luchtwegklachten en 

astma kunnen krijgen. Ook kan stikstofoxiden neerslaan in de natuur (depositie) wat gevolgen heeft voor 

de biodiversiteit (RIVM, 2020). 
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Figuur 2 CO2 uitstoot (CBS, 2020) 

 

2.2 Klimaatverandering 
Door de toename van broeikasgassen in de lucht stijgt de temperatuur met als gevolg verandering van het 

klimaat. De verandering van het klimaat en bij ongewijzigd beleid zorgt dit voor grote gevolgen voor de 

wereld, Nederland en ook voor Rijnmond (Rijksoverheid, 2021). Het weer in Nederland zal veranderen, er 

zullen vaker extremere regenbuien voorkomen wat kan leiden tot wateroverlast. Daarnaast neemt het 

warme en aantal droge periodes toe waardoor er sprake is van droogte en hittestress. Bij een lange periode 

van droogte komen ecosystemen in gevaar die afhankelijk zijn van neerslag. Door verandering in 

temperatuur zullen dieren zich anders gedragen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld trekvolgels de 

insectenpopulatie missen in Nederland omdat de insecten eerder verschijnen dan vroeger waardoor het 

populatieaantal verminderd (Klimaatadaptatienederland, 2020). Voornamelijk de boerenlandvogels 

ervaren dit probleem (Hoogenboom, Raap, & Kwikkel, 2018). Al deze factoren samen zorgen ervoor dat er 

een ongezonde leefomgeving ontstaat voor zowel de mens als flora en fauna.  

 

2.2.1 Wateroverlast en droogte  
Door de klimaatverandering neemt het aantal extreme regenbuien steeds vaker toe. Dit leidt tot 

wateroverlast in stedelijk en landelijkgebied. In stedelijk gebied treedt wateroverlast op door de grote 

hoeveelheden verharding waardoor het hemelwater niet de ruimte heeft om in de bodem te infiltreren. 

Door de hoge intensiteit van de buien in een korte periode, gepaard met een slecht doorlatende bodem, 

blijft er ook water op het land in het buitengebied liggen. Wateroverlast zorgt voor veel schade. Zo kan de 

oogst mislukken door wateroverlast op de akkerlanden, wat leidt tot lager inkomen van de boer 

(Nieuweoogst, 2018). Figuur 3 laat de wateroverlast in Rijnmond zien tijdens een bui van ongeveer 70 mm 

in twee uur (t=100 bui).  
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Figuur 3 Wateroverlast (Klimaateffectatlas, 2019) 

 

Daarnaast zorgt klimaatverandering voor langere periodes waarin er geen neerslag valt. Dit zorgt voor 

droogte wat grote gevolgen heeft voor de landbouw en natuur, zie figuur 4. Doordat in een lange periode 

geen water valt en het erg warm is, daalt de grondwaterstand waardoor de wortels van de vegetatie niet 

bij het grondwater kunnen. Hierdoor krijgt de vegetatie droogtestress waardoor ze uiteindelijk dood 

kunnen gaan. Door meer groenstructuren te realiseren en minder grondwater af te voeren van de 

landbouw, infiltreert het hemelwater in de bodem wat zorgt voor een buffer tijdens de droge periode (Niels 

van der Boom, 2020).  

   

 Figuur 4 Risico droogtestress 2050 (Klimaatatlaseffect, 2019) 
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2.2.2 Hittestress  
Door klimaatverandering stijgt de gemiddelde temperatuur in Nederland. Dit zorgt voor gemiddeld 

warmere zomers, met een grotere kans op meer en langere hittegolven. Hogere temperaturen leiden tot 

hittestress wat fataal kan zijn voor ouderen en zwakke mensen. Warme dagen zorgt voor een toename van 

hooikoorts en er blijft meer fijnstof en stikstof in de lucht hangen. Daarnaast wordt de nachtrust vaak 

verstoord door de warme nachten. Niet alleen de mens heeft te maken met hittestress, ook het vee heeft 

hiermee te maken. Hittestress bij het vee in de wei als zowel in de stal is aanwezig. Het gevolg hiervan voor 

de melkkoe, is dat zij weinig melk produceert en een grotere kans hebben om kreupel te worden 

(Wakkerdier, 2021).   

De hoge temperaturen kunnen naar beneden worden gebracht door de realisatie van groenstructuren en 

water. Bomen zorgen voor schaduw en lagere oppervlaktetemperaturen en ook voor een lagere 

luchttemperatuur. De evaporatie van de bomen zorgen daarnaast ook voor verkoeling op de 

luchttemperatuur (Groenblauwenetwerken, 2018). In de steden is het warmer doordat er minder groen 

aanwezig is. Het verschil tussen de stad en een buitengebied ’s avonds met weinig wind kan wel oplopen 

tot 7 graden, zie figuur 5. Overdag is dit verschil ongeveer 2 graden. Door het realiseren van 10% meer 

groen in een gebied, brengt ter plaatse de temperatuur met 0,6 graden omlaag (Deopenbareruimte, 2016).  

Figuur 6 laat zien wat op een extreme warme zomerdag de gevoelstemperatuur is. Hierbij is het opvallend 

dat in het stedelijk gebied de gevoelstemperatuur flink hoger is dan in het landelijk gebied zoals het verschil 

Rotterdam en de Veluwe.  

 

Figuur 5 Verschil in temperaturen  (Deopenbareruimte, 2016) 
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2.3 Afname biodiversiteit 
Door menselijke activiteiten is de biodiversiteit de laatste jaren flink afgenomen. Dit komt door verandering 

van vervuiling, klimaatverandering en landgebruik (afname van groen en meer intensieve monoculturen)  

waardoor de habitat van de dieren flink verkleind. Dit zorgt ervoor dat dieren minder voedsel en 

schuilplaatsen tot hun beschikking hebben waardoor ze in aantal af zullen nemen (Nieuws Europees 

Parlement, 2020).  

De temperatuurstijging brengt veranderingen teweeg in de fenologie (periodieke verschijnselen) van de 

levende natuur, waardoor de interacties tussen de soorten in de war gestuurd worden. Zo verschijnt de 

insectenpopulatie eerder waardoor bepaalde vogels deze insectenpopulatie mist. Daarnaast krijgt 

Nederland meer te maken met exotische dieren die een groot gevaar zijn voor de inheemse dieren (Klimaat, 

2019). Figuur 7 weergeeft de wereldwijde afname van biodiversiteit en hoe dit gestopt kan worden. Hierin 

wordt weergegeven dat de afname gestopt kan worden door de uitbreiding van beschermde 

natuurgebieden, natuurherstel en een wereldwijde omvorming van het voedselsysteem (PBL, 2020). 

Figuur 6 Gevoelstemperatuur Nederland (Klimaateffectatlas, 2019) 
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Figuur 7 Wereldwijde afname biodiversiteit (PBL, 2020) 

 

2.4 Recreatie  
Door de toename van de bevolkingsgroei, neemt de druk op de recreatiegebieden toe. Vooral in de lock-

down periode van COVID19 was dit te merken. Natuur- en recreatiegebieden konden de drukte niet meer 

aan wat waardoor de natuur onder druk komt te staan. Door overvolle prullenbakken wordt zwerfafval 

achtergelaten wat nadelige gevolgen heeft voor de dieren. Daarnaast wordt er verwacht dat in de komende 

jaren de vraag naar recreatiegebieden toe zal nemen waardoor de druk alleen nog maar toeneemt. Om de 

druk te verminderen en om voor de mensen meer recreatiemogelijkheden aan te bieden, moeten de aantal 

natuur- en recreatiegebieden toenemen. De realisatie van recreatiegebieden gaat gemakkelijk gepaard met 

natuurlijke bufferzones (AD, 2021) (S, 2020). 

 

2.5 Bedrijven in de haven  
De Rotterdamse haven stoot veel CO2 uit. Zo is 17% van de totale CO2-uitstoot in Nederland afkomstig van 

de Rotterdamse haven. Echter heeft Rotterdam een eigen klimaatakkoord die is opgesteld met de 

gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hierin wordt afgesproken dat de CO2-uitstoot over 

10 jaar gehalveerd moet zijn in Rotterdam (NOS, 2019). Om dit te kunnen bereiken, moeten de bedrijven 

hun beleid en het proces aanpassen. Door de fouten die enkele bedrijven in de haven hebben gemaakt, 

willen zij hun goodwill tonen aan de burgers door zich in te zetten voor meer natuur.  Zo financieren enkele 

bedrijven in de haven al de realisatie van groen in het buitenland. Sommige van deze bedrijven hebben 

aangegeven dat zij liever in de buurt willen compenseren dan elders. Hierdoor willen deze bedrijven 

investeren in de realisatie van natuurlijke bufferzones in Rijnmond. 
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2.6 Probleem per delta-onderwerp 
Binnen de opleiding Watermanagement, worden de problemen in de brede context van de 

deltatechnologie geplaatst. Hierbij zijn de drie aspecten Techniek, ruimtelijk en governance het belangrijkst.  

Deltatechnologie 

Technische aspecten Door de klimaatverandering zijn er langere periodes van droogte waardoor het 
grondwaterpeil zakt. Doordat de waterschappen een vast grondwaterpeil 
beheren, kan er geen waterbuffer worden opgebouwd in natte periodes 
waardoor er sneller in de droge periodes een watertekort is. Door een te laag 
grondwaterpeil kunnen verschillende soorten vegetaties afsterven wat 
gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Ook kan er juist wateroverlast ontstaan 
in natte periodes omdat het hemelwater niet snel de bodem kan infiltreren of 
snel kan worden afgevoerd. Wateroverlast kan ook voor grote gevolgen 
hebben. Op akkerlanden kan het voor grote schade aan de gewassen zorgen en 
op straat de veiligheid in gevaar brengen. 

Ruimtelijke aspecten Het ruimtelijk probleem is voornamelijk dat er te weinig natuur is. Weinig 
natuur zorgt ervoor dat dieren een klein habitat hebben waardoor ze zich lastig 
kunnen uitbreiden. Door klimaatverandering zijn er langere periodes van hitte 
waardoor er hittestress optreedt. Hittestress kan aangepakt worden door meer 
natuur te creëren. Bomen zorgen voor koelte door de schaduw en de 
evaporatie. Veel bedrijven stoten nog steeds veel CO2 uit en andere 
vervuilende stoffen. Hoe de luchtvervuiling zich verspreid en hoeveel 
luchtvervuiling er aanwezig is, hoort ook bij het ruimtelijke aspect. Doordat er 
weinig natuur is, kan er ook minder recreatie gerealiseerd worden, wat echter 
wel hard nodig is. Recreatie gaat vaak gepaard met natuur.  

Governance aspecten Veel gemeenten hebben de ambitie om hun gemeente groener te maken en 
klimaatadaptief in te richten. Echter voeren veel gemeenten deze ambitie 
nauwelijks uit. De reden hiervoor is, is omdat de gemeenten geld tekort hebben 
omdat het Rijk minder geld geeft aan de gemeenten. Hierdoor moeten de 
gemeenten zelf via fondsen geld binnenhalen voor de realisatie van meer 
natuur. Een andere reden waarom in enkele gemeenten geen natuur wordt 
gerealiseerd, komt omdat er geen ruimte beschikbaar is door bijvoorbeeld veel 
landbouw. Sommige gemeenten willen boeren uitkopen, met geld dat ze niet 
hebben, om natuur te realiseren. Een andere belangrijke reden voor het 
ontstaan van veel klimaatveranderingsproblemen, is de CO2 uitstoot van 
bedrijven. Nederland moet uiteindelijk in 2050 CO2-neutraal zijn, wat een 
lastige opgave gaat worden. Methaan en lachgas komen vrij bij de veeteelt wat 
erge broeikasgassen zijn. Boeren kunnen alleen hun werkwijze aanpassen als zij 
geholpen worden door de overheid. Dit houdt in dat dit governance-probleem 
zorgt voor de technische en ruimtelijke problemen.  

 

3. Probleemstelling 

3.1 Probleemanalyse 
Door verstedelijking en de bevolkingsgroei is de vraag naar woningen in steden en in het gebied Rijnmond 

hoog. Tot 50 jaar terug tot ongeveer 2006 werd groen omgetoverd naar woningen en infrastructuur. Vanaf 

2006 werd er meer gekeken hoe het groen behouden kon worden en nam de afname van groen flink af 

(Team stadszaken, 2020). Doordat veel groen verloren is gegaan en veel te weinig groen is teruggekomen, 

is habitat van flora en fauna verkleind. Ook door de bevolkingsgroei en afname van groen, is er een tekort 

aan openluchtrecreatie. Meer mensen hebben de behoefte om buiten te kunnen recreëren. De afname van 

groen in combinatie met de CO2-uitstoot zorgt voor een bijdrage aan klimaatverandering. Naast CO2 zijn 
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er ook andere broeikasgassen die bijdragen aan klimaatverandering. Dit zijn onder anderen de gassen 

methaan en lachgas. Methaan komt voornamelijk vrij bij de veeteelt en lachgas bij het bemesten van de 

landbouw. Andere stoffen zoals stikstofoxiden en ammoniak leiden tot depositie, wat gevolgen heeft voor 

flora en fauna. Door eutrofiering wordt de grond en oppervlaktewater voedselrijker. Dit geeft planten die 

groeien op een voedselrijke bodem de kans om te groeien waarbij ze de planten die groeien op een 

voedselarme bodem groeien verdringen. Door de afname van de diversiteit van planten, nemen de dieren 

die baat bij deze voedselarme planten hebben ook af (Ouwehand, Werkoverleg, 2021). Enkele gevolgen van 

klimaatverandering is wateroverlast, droogte en hittestress. Wateroverlast kan leiden tot grote schade aan 

de landbouw en brengt daarnaast de veiligheid van de mens in gevaar. Door een lange periode van droogte, 

krijgen veel planten en bomen droogtestress wat kan leiden tot het afsterven van de vegetatie. Door deze 

hittegolven, hebben veel mensen te maken met hittestress. Voornamelijk ouderen hebben hier erg last van 

waardoor ze zelfs kunnen overleiden. Ook dieren hebben te maken met hittestress. Het afnemen van groen 

zorgt ervoor dat er minder koelte gecreëerd wordt en dat de habitat van de dieren afneemt. Dit zorgt voor 

een ongezonde leefomgeving voor zowel mens als dier.  

Een manier om een gezonde leefomgeving te creëren voor de mens, flora en fauna is door het realiseren 

van meer groenstructuren zoals natuurlijke bufferzones  (wur, 2019).  

 

3.2 Oplossing 
Door het aanleggen van natuurlijke klimaatbuffers en natuurcompensatie, kunnen bovenstaande 

problemen verminderd worden. Natuurcompensatie kan gecompenseerd worden door middel van 

kwaliteit of kwantiteit. Bij kwalitatieve natuurcompensatie wordt de natuurwaarde groter dan voorheen. 

Hierdoor kan de omvang van het gebied kleiner worden. Echter hoeft dit niet het geval te zijn. Bij 

kwalitatieve natuurcompensatie is de omvang van het natuurgebied hetzelfde als het natuurgebied 

voorheen. Door meer groen aan te leggen en meer bomen te planten, wordt er meer CO2 opgenomen 

vanuit de lucht. Een hogere grondwaterstand voorkomt bodemdaling waardoor er minder CO2 vrijkomt. 

Ook kan er CO2 in de bodem geborgen kan worden. Deze opnames speelt een kleine rol om verdere 

klimaatverandering te voorkomen. Daarnaast zorgt meer groen ervoor dat hemelwater opgevangen en 

geïnfiltreerd kan worden, wat leidt tot minder wateroverlast. Door deze infiltratiemogelijkheid dient de 

bodem als een waterbuffer tijdens periode van droogte. Groenstructuren zijn effectief om hittestress te 

verminderen. Bomen zorgen voor schaduwplekken en samen met de evaporatie zorgt dit voor verkoeling. 

Mensen uit de stad kunnen verkoeling zoeken in groengebieden tijdens warme dagen. Ook voor behoud en 

verbeteren van de biodiversiteit is de realisatie van groenstructuren nodig, hierdoor krijgen flora en fauna 

een grotere habitat (Ouwehand, Werkoverleg, 2021) (Deopenbareruimte, 2016) 

(Klimaatadaptatienederland, 2020).  

 

3.3 Kennishiaat  
Naar aanleiding van het vooronderzoek, kan gesteld worden dat er enkele kennis ontbreekt. In dit 

onderzoek wordt er aandacht besteed om de ontbrekende informatie te vinden. Zo is onbekend waar de 

natuurlijke bufferzones gerealiseerd kunnen worden en welke gebieden hiervan het meest effect hebben. 

Daarnaast is onbekend welke eisen belangrijk zijn voor de realisatie en de optimalisatie van de 

desbetreffende gebieden en hoe dit vervolgens uitgevoerd gaat worden. Ook moet er onderzocht worden 

hoe dit probleem verder opgelost kan worden na dit onderzoek en wat voor mogelijkheden dit onderzoek 

brengt. 
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3.4 Onderzoeksvragen  
Naar aanleiding van het vorige hoofdstuk, wordt de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

Waar liggen de kansrijke gebieden in Rijnmond die kunnen dienen als natuurlijke bufferzone en/of 
natuurcompensatie en hoe verloopt het proces hier naartoe met als doelstelling: het compenseren van de 
problemen ten gevolge van klimaatverandering en het versterken met de functie natuur, biodiversiteit,  
recreatie en natuurinclusievelandbouw. 
 

Om antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag, zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

Ruimtelijk analyse 

1. Welke gebieden hebben de gemeenten op het oog voor de realisatie van natuurlijke bufferzones 
en/of natuur compensatiegebieden toename van het groen? 

2. Welke richtlijnen zijn belangrijk bij het aanleggen van natuurlijke bufferzones en natuur 
compensatiegebieden in de desbetreffende gemeenten? 

 
Toepasbaarheid  

3. Welke gebieden hebben het meeste effect bij de ontwikkeling naar natuurlijke bufferzones?  
4. Hoe valide zijn de resultaten van de MCA? 

 
Implementatie  

5. Welke eisen voor de gebiedsverandering zorgen voor de optimalisatie van de natuurlijke 
bufferzones en natuurcompensatie? 

6. Wat is het proces naar de realisatiefase van de natuurlijke bufferzones en natuurcompensatie?  
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3.5 Conceptuele modellen 
In dit hoofdstuk worden twee conceptueel modellen weergeven die het onderzoek verhelderen. Daarnaast 
wordt het model uitgelegd.   
 

3.5.1 Conceptueel model 1 

 

Figuur 8 Conceptueel model 1 

Voor het maken van een conceptueel model is het DPSIR framework gebruikt, zie figuur 8. Het DPSIR 
framework is een analysemodel dat wordt gebruikt om indicatoren te kunnen interpreteren. Hiermee is het 
gemakkelijk om de onderlinge verband en tussen de indicatoren en het effect te bepalen (Helpdeskwater, 
2021). Het conceptueel model bestaat uit 5 componenten. Drivers component weergeeft de sturende 
krachten, Pressures component weergeeft de druk op het milieu, de State component weergeeft de 
toestand van het milieu, de Impact component weergeeft de gevolgen en de laatste component Response 
weergeeft de maatregelen.  
De Drivers voor dit onderzoek zijn industrie, landbouw, klimaat, bevolkingsgroei en verstedelijking. De 
Drivers zijn onderverdeeld in economie en sociaal. Dit is omdat uiteindelijk economie/milieu een andere 
druk heeft op het sociale gebied. Om het op te splitsen in twee categorieën wordt het conceptueel model 
overzichtelijker en betrouwbaarder.  De economische en sociale drivers hebben invloed op de sociale druk. 
Hierdoor is er een grotere woning vraag. De sociale druk invloed ook de milieudruk, door meer te bouwen 
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neemt de groenstructuren af en neemt de klimaatverandering toe, hierdoor creëren de economische 
drivers klimaatverandering en afname van groene structuren wat leidt tot toename van verharding. De 
milieudruk beïnvloed de milieustaat door de afname van groenstructuren en klimaatverandering. Doordat 
er minder groen is en het klimaat veranderd, zijn er verschillende soorten stoffen in de lucht aanwezig en 
neemt de hittestress toe. Ook wordt de ecologische toestand veranderd. De staat van het milieu en de 
sociale druk hebben invloed op de menselijke staat. Hun gezondheid en levensduur van de mensen wordt 
aangetast. De staat van het milieu ontwikkeld de impact op het milieu. Door verandering in de lucht- en 
ecologische toestand, neemt de biodiversiteit flink af. Dit beïnvloedt de leefomgeving van de mensen op 
een negatieve manier. Deze grote impact zorgt ervoor dat de mens actie onderneemt on maatregelen te 
verzinnen om het probleem aan te pakken. Hierbij wordt er naar maatregelen gezocht die invloed hebben 
op de Drivers, Pressures en de State. Om de problemen te compenseren, wordt er gezocht naar plaatsten 
in het gebied Rijnmond waar natuurlijke bufferzones gerealiseerd kunnen worden.  
Meer informatie over de componenten is te vinden in het hoofdstuk achtergrondinformatie. 

 

3.5.2Conceptueel model 2 

 

Figuur 9 Conceptueel model 2 
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Conceptueel model 2, figuur 9,  laat zien waarom de bedrijven in de haven willen investeren in natuurlijke 

bufferzones. Conceptueel model 2 weergeeft welke gassen vrijkomen bij de bedrijven in de haven. 

Stikstofoxiden kunnen niet worden opgenomen in de lucht wat vervolgens altijd zal leiden tot depositie. Dit 

zorgt ervoor dat het probleem bij de bron aangepakt moet worden, waarbij de uitstoot van stikstofoxiden 

moet afnemen. Daarnaast zorgen de bedrijven in de haven voor de uitstoot van de broeikasgas CO2.  In 

tegenstelling tot stikstofoxiden, kan CO2 wel opgenomen worden door bomen.– Door meer 

groenstructuren te realiseren, wordt de concentratie CO2 in de lucht verminderd wat leidt tot minder 

broeikasgassen in de lucht en lichte vermindering van de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast 

zorgen deze natuurlijke bufferzones en compensatiegebieden voor een toename van de flora en fauna. Dit 

compenseert de gevolgen van depositie.  

 

4. Methodologie  
In dit hoofdstuk wordt de methodes beschreven die gebruikt gaat worden om de deelvragen te 

beantwoorden en om verder onderzoek te doen.  

 

4.1 Onderzoeksmethodes  
Voor het beantwoorden van de deelvragen, worden er verschillende methodes gebruikt. Daarnaast wordt 

per deelvraag beschreven welke onderzoeksmethodes worden gebruikt en hoe dit in zijn werking treedt.  

 

Literatuuronderzoek  

Om veel kennis over het gebied te bemachtigen, wordt er literatuuronderzoek gedaan. Zo worden de 

bestemminsplannen in het buitengebied doorlopen van alle gemeenten om tot potentiële locaties te 

komen voor natuurlijke bufferzones en natuur compensatiegebieden. Daarnaast wordt literatuuronderzoek 

gehouden om de belangrijkste richtlijnen voor gebiedsverandering naar natuurcompensatie en natuurlijke 

bufferzones te vinden. 

Literatuuronderzoek kan worden onderverdeeld in verschillende manieren, namelijk: 

▪ Grijze literatuur: boeken rapporten en verslagen die niet in gangbare boekcollecties 

zijn opgenomen. 

▪ Primaire literatuur: literatuur wordt voor het eerst behandeld.  

▪ Secundaire literatuur: literatuur waarin andere auteurs rapporteren over al 

behandelde onderwerpen, op basis van nieuwe inzichten of onderzoek. 

 

Surveyonderzoek 

Het Rijnmondgebied bestaat uit 18 gemeenten. Om een goed beeld te creëren hoe de verschillende 

gemeenten denken over hun gebied en welke maatregelen zij nemen tegen de 

klimaatveranderingseffecten, wordt er een enquête naar hen gestuurd. Deze enquête bestaat grotendeels 

uit gesloten vragen waarna er vervolgens om een toelichting wordt gevraagd bij het invullen van de vorige 

vragen. Daarnaast wordt door middel van het surveyonderzoek gekeken of de gemeenten geldgebrek 

hebben bij realisatie van groenstructuren, wat een belangrijke rol speelt in het onderzoek.  
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Interview  

De interviews die afgenomen worden zullen open interviews zijn. Bij een open interview is er voorgaand 

een topiclijst is gemaakt met onderwerpen die worden besproken, er is hierbij ruimte voor eigen inbreng 

van de respondent. De interviews die worden afgenomen zijn afkomstig uit het surveyonderzoek. Verder 

worden alleen verschillende gemeenten geïnterviewd.  

 

GIS-literatuur 

Om het gebied goed te begrijpen, wordt er GIS-literatuur toegepast. Hierbij wordt het gebied geanalyseerd 

door middel van verschillende soorten kaarten. De kaarten soorten kaarten die hierbij worden gebruikt 

staan weergegeven in bijlage 4. Door middel van deze kaartenanalyse, wordt er gekozen voor welke 

gebieden het van belang is dat er natuurlijke buffers en natuur compensatiegebieden worden aangelegd.  

 

MCA (Multicriteria analyse)  

De verschillende gebieden worden tegen elkaar afgewogen door middel van een MCA om te zien welke 

gebieden het meest effectief zijn voor de gebiedsverandering. Verschillende aspecten worden hierbij 

afgewogen. Bijlage 5 weergeeft de uitleg van deze aspecten en de berekening. 

 

Bakkenmodel berekening 

Door middel van berekeningen in Excel kan de waterhuishouding in een gebied overzichtelijk weergeven 

worden. Deze berekening laat zien hoeveel bergingstekort er eventueel optreedt bij hevige neerslag en 

hoeveel de grondwaterstand daalt in periodes van droogte.   

4.2 Methode per deelvraag  
Deelvraag Methode Toelichting  

1 Welke gebieden hebben de 
gemeenten op het oog voor 
de realisatie van natuurlijke 
bufferzones en/of natuur 
compensatiegebieden 
toename van het groen? 
 
 

Secundaire literatuur De bestemmingsplannen in het 
buitengebied van de 18 gemeenten 
worden doorgenomen. Hieruit komen 
potentiële gebieden naar voren. 

Surveyonderzoek 
(internetenquêtes) 

In de enquête wordt gevraagd of er 
plannen zijn voor de realisatie van 
natuurlijke bufferzones. Hieruit zullen 
nieuwe gebieden naar voren komen. 

Open interview In het interview wordt meer informatie 
gevraagd over deze nieuwe gebieden.  

2 Welke richtlijnen zijn 
belangrijk bij het aanleggen 
van natuurlijke bufferzones 
en natuur 
compensatiegebieden in de 
desbetreffende gemeenten? 

Secundaire literatuur Uit de bestemmingsplannen zijn de 
richtlijnen voor de realisatie van 
groenstructuren af te leiden. 

Grijze literatuur  Op internet wordt er vervolgens gezocht 
naar andere richtlijnen die belangrijk zijn 
voor de realisatie van groen.  

Surveyonderzoek De gemeenten geven hun mening van wat 
zij belangrijk vinden bij de realisatie van 
groen, waar hun gemeenten voor staat en 
over de financiering van groen. 
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Open interviews met 
enkele gemeenten 

Door open interviews met de gemeenten, 
kunnen andere richtlijnen naar voren 
komen. 

3 Welke gebieden hebben het 
meeste effect bij de 
ontwikkeling naar natuurlijke 
bufferzones?  
 

Literatuuronderzoek  Literatuuronderzoek draagt bij voor het 
invullen van de MCA.  

GIS-analyse Kaartenanalyse draagt bij voor het 
invullen van de MCA.  

MCA Er wordt een MCA opgesteld om 
afwegingen te maken tussen de 
verschillende gebieden. Hierbij komen 
verschillende criteria aan de orde. 

4 Hoe valide zijn de resultaten 
van de MCA? 
 

Literatuuronderzoek  Om de kaartenanalyse te controleren, 
wordt er door middel van 
literatuuronderzoek verder gekeken dan 
op de kaarten aangegeven staan. 

Bakkenmodel 
berekening 

Hierbij wordt de waterhuishouding in 
kaart gebracht in tijden van wateroverlast 
en droogte, door middel van een Excel 
berekening.  

5 Welke eisen voor de 
gebiedsverandering zorgen 
voor de optimalisatie van de 
natuurlijke bufferzones en 
natuurcompensatie? 
 

Literatuuronderzoek  Literatuuronderzoek wordt toegepast om 
verschillende eisen voor de optimalisatie 
van de gebiedsverandering te vinden.   

Interviews  Interviews worden gehouden om de 
meningen van gemeenten te horen welke 
eisen zij belangrijk vinden om het effect 
van de gebieden te optimaliseren. 

6 Wat is het proces naar de 
realisatiefase van de 
natuurlijke bufferzones en 
natuurcompensatie?  

Literatuuronderzoek  Literatuuronderzoek wordt toegepast om 
eisen te vinden die een toegevoegde 
waarde hebben voor de realisatie en 
optimalisatie van natuurlijke bufferzones. 

 

5. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gedeeld. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen 

drie componenten de ruimtelijke analyse, de toepasbaarheid en de implementatie. In deze drie 

componenten zitten de deelvragen verwerkt waarop ook antwoord wordt gegeven. In de ruimtelijke 

analyse wordt er onderzoek gedaan naar de omgeving voor potentiële gebieden en naar de desbetreffende 

gemeenten. In de toepasbaarheid worden de gebieden, die voortkomen uit de ruimtelijke analyse, getoetst 

op de effectiviteit van de gebiedsverandering. Vervolgens wordt deze toetsing valide gemaakt in de 

gevoeligheidsanalyse. Implementatie gaat over de eisen van de realisatiefase en beheer en onderhoud en 

over het proces die een gebied moet doorlopen.  In de bijlage worden alleen de resultaten van de interviews 

gedeeld die geleid hebben tot gebieden.  

 

5.1 Ruimtelijke analyse 
Bij de ruimtelijke analyse wordt er onderzoek gedaan naar de potentiële locaties voor natuurlijke 

bufferzones en welke richtlijnen bij deze gebieden belangrijk zijn.  
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5.1.1 Toekomstige natuurlijke bufferzones en/of natuur compensatiegebieden in de 
gemeenten 
Alle gemeenten hebben de ambitie om hun gebied leefbaarder te maken. Hiermee wordt bedoeld dat zij 

zich onder andere meer inzetten om klimaatadaptief te zijn en om meer recreatie te creëren. Elke gemeente 

legt in een bestemmingsplan vast wat zij van plan zijn met een gebied en hoe deze plannen eventueel 

vormgegeven worden. Om te beslissen of een gebied wel of niet nuttig is voor dit onderzoek, is er naar drie 

componenten gekeken. Deze drie componenten zijn afgeleid uit literatuuronderzoek en richtlijnen van de 

opleiding Watermanagement en NMZH: 

1. Het gebied moet een grote oppervlakte hebben van minstens 1 ha of groter. Door een groot 

oppervlakte zal het effect van de thema’s groter zijn, zie punt 2, waarvoor het gebied gaat dienen. 

1ha is voor NMZH al een klein gebied. Wanneer een gebied een klein oppervlakte heeft, moet het 

gebied volledig groen worden. Wanneer er in een klein gebied van ongeveer 2ha ook huizen 

worden gebouwd, is het effect van groen in het gebied minder groot waardoor het gebied niet 

aansluit bij het onderzoek (Ouwehand, Werkoverleg, 2021).  

2. De visie van het gebied moet aansluiten bij één of meerdere thema’s.  Deze thema’s zijn: 

klimaatadaptief, biodiversiteit en recreatie. Deze thema’s zijn nauw aan elkaar verbonden. 

Wanneer er meer natuur in een gebied komt, voldoet deze aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. 

Vaak gaat de realisatie van natuur gepaard met recreatie. Hier zullen wandel- en fietspaden worden 

aangelegd zodat er meer recreatiemogelijkheden zijn (WAM, 2020) (Ouwehand, Werkoverleg, 

2021). 

3. Als laatst is het belangrijk dat de visie van het gebied nog niet implementeert is. Wanneer het 

gebied nog in de ontwerpfase zit, kunnen de bedrijven in de haven daadwerkelijk hun steentje 

bijdragen door te helpen met financieren en hiermee hun CO2-uitstoot te compenseren. Een 

andere reden is dat het effect van de gebiedsverandering vaak hoger is dan wanneer een gebied 

wordt versterkt (NMZH, 2021) 

Aan de hand van deze drie componenten zijn de bestemmingsplannen van de 18 gemeenten doorgespit. 

Hiermee is er vervolgens achterhaald welke gebieden de gemeenten in de toekomst gaan veranderen naar 

natuurcompensatie of natuurlijke bufferzones. Uit deze analyse zijn vervolgens verschillende gebieden van 

verschillende gemeenten naar voren gekomen. De gebieden die voortgekomen zijn uit het 

bestemmingsplan zijn: Deltapoort (Gemeente Ridderkerk, 2013) en het Buijtenland van Rhoon (Gemeente 

Albrandswaard, 2013).  

Ook uit de enquête die verstuurd naar de 18 gemeenten, zijn er gebieden naar voren gekomen die niet 

direct uit de bestemmingsplannen voortkwamen. Dit zijn de gebieden Dordwijkzone (Pengel, 2021) en 

Oranjebonnen (Commeren, Enquete, 2021). 

Daarnaast zijn er enkele gebieden afkomstig uit interviews met verschillende gemeenten. Het gebied 

Buijtenland van Rhoon (Rossem, e-mail, 2021) is afkomstig via mailcontact en de gebieden Midden-Delfland 

(Woorst, Interview, 2021), Kippenschuur, Middelweggebied en Schapengors polder (Westerhout, 2021).  

Deze acht gebieden staan weergegeven in figuur 10. De gebieden zijn in figuren 11, 12, 13 en 14 ingezoomd. 

De Deltapoort bestaat uit verschillende deelgebieden, echter wordt de Deltapoort als één geheel gezien en 

daarom in het onderzoek meegenomen als één gebied. Alle gebieden zijn op schaal getekend waardoor de 

vorm van het gebied in figuur 10 ook de vorm van het plan is. Echter is Midden-Delfland een uitzondering 

hierin omdat het de locatie en de vormgeving niet vastligt. Wel is er een aanname gemaakt van de 

oppervlakte en de vormgeving.  
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Figuur 10 Toekomstige natuurlijke bufferzones 

 

Figuur 11 Natuurlijke bufferzones - noord 
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Figuur 12 Natuurlijke bufferzones – noordoost 

 

Figuur 13 Natuurlijke bufferzones – oost  
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Figuur 14 Natuurlijke bufferzones – west  

 

5.1.2 Richtlijnen 
Er zijn verschillende richtlijnen waar rekening gehouden moet worden bij de realisatie van natuurlijke 

bufferzones en natuur compensatiegebieden. Om tot verschillende richtlijnen te komen, is er een enquête 

verstuurd naar verschillende gemeenten en literatuuronderzoek gedaan. Hierin gaven 11 gemeenten aan 

welke richtlijnen zij belangrijk vinden bij gebiedsverandering. 

Enquête 

Uit de enquête kwamen verschillende richtlijnen naar voren van de gemeenten. Echter kwamen de 

richtlijnen goed met elkaar overheen. Die antwoorden op deze vraag van de enquête staan in bijlage 1 De 

richtlijnen die benoemd zijn door de gemeente in de enquête zijn: 

1. Visie van de gemeenten 

2. Realisatie van natuurlijke bufferzones en compensatiegebieden samengaan met recreatie.  

3. Klimaatadaptatie  

4.  Biodiversiteit verbeteren en ontwikkelen van koelte. 

5. Koppelkansen door beperkt budget  

Bovenstaande punten zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de realisatie van groene bufferzones. Deze 

vijf belangrijke punten worden vervolgens verder uitgewerkt.  

1. Visie van de gemeenten 

Elke gemeente heeft een andere visie. Zo zetten sommige gemeenten zich in voor weidevogels en andere 

gemeenten voor robuust natuur. Tabel 1 geeft weer wat de visie is van de gemeenten waarin de natuurlijke 

bufferzones liggen, zie figuur 10. 
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 Tabel 1 Omgevingsvisie van het buitengebied van de desbetreffende gemeenten in het Rijnmondgebied 

Nmr Gemeente Visie voor buitengebied Bron 

1 Barendrecht 
Robuust groen gecombineerd met 
recreatie 

(Rossem, Enquete, 
2021) 

2 Westvoorne 
Robuust groen n.a.v. stikstofproblematiek 
gecombineerd met recreatie (Westerhout, 2021) 

3 Midden-Delfland 
Behoud van openheid en inzetten voor 
weidevogels 

(Woorst, Enquete, 
2021) 

4 Albrandswaard 
Robuust groen gecombineerd met 
recreatie 

(Rossem, Enquete, 
2021) 

5 Maassluis 
Behoud van openheid en inzetten voor 
weidevogels 

(Commeren, Enquete, 
2021) 

6 Hendrik-Ido-Ambacht 
Robuust groen en recreatie gecombineerd 
met waterrobuustheid.   

(Gemeente Hendrik-
Ido-Ambacht, 2020) 

7 Ridderkerk 
Robuust groen en recreatie, groen 
verbinden 

(Rossem, Enquete, 
2021) 

8 Zwijndrecht 

Robuust groenverbindingen 
gecombineerd met recreatie en openheid 
voor weidevogels 

(Gooijer, 2021) 
(Landschapsarchitecten, 
2012) 

9 Dordrecht 
Robuuste groenverbindingen 
gecombineerd met recreatie (Pengel, 2021) 

10 Rotterdam 
Robuust natuur en weidevogels 
gecombineerd met recreatie 

(Gemeente Rotterdam, 
2018) 

 

2. Realisatie van natuurlijke bufferzones en compensatiegebieden samengaan met recreatie 

Met de verschillende visies van de gemeenten, zie tabel 1, moet rekening gehouden worden bij de 

gebiedsverandering. Sommige gemeenten zetten zich in voor de weidevogels waarbij de openheid en rust 

van het gebied belangrijk is. Hierdoor gelden voor weidevogelgebieden beperkte recreatiemogelijkheden. 

Om rekening met de weidevogel te houden, moet er beperkte wandelpaden en fietspaden worden 

aangelegd met eventuele beperkte toegang in het broedseizoen (Vogelbescherming, 2016). Wanneer een 

gebied ingericht wordt als een natuurgebied met veel bomen en struiken, gelden er andere richtlijnen voor 

recreatie. Natuur met veel vegetatie kan gemakkelijker samengaan met verschillende 

recreatiemogelijkheden omdat de dieren die tot het gebied worden aangetrokken minder rust nodig 

hebben dan weidevogels. Hierdoor kan in het gebied volop gerecreëerd kan worden, zoals wandelen, 

fietsen, mountainbiken, speelplaatsen en horecagelegenheden.  Voor de toekomstige gebiedsverandering 

in de meeste gemeenten geldt voornamelijk de regel dat het dagrecreatie moet zijn (Antwoorden enquete, 

2021) (WUR, 2016).  

 

3. Klimaatadaptatie 

De gemeenten vinden het belangrijk dat bij de realisatie van nieuwe groenstructuren, rekening wordt 

gehouden met klimaatadaptatie. Voor natuur met veel vegetatie willen de gemeenten natuurlijke 

bufferzones die bestemd zijn tegen droogte, wateroverlast en CO2 op kunnen nemen,  dit zijn de zogeheten 

‘klimaatbomen’. De minimale en maximale grondwaterstand en de grondsoort spelen in het gebied een 

belangrijke rol qua type bos/bomen dat er wordt gerealiseerd. In bijlage 2 is een overzicht gemaakt van de 

eigenschappen van verschillende soorten klimaatbomen die in het gebied geplant kunnen worden. 

Wanneer een gebied veen als grondsoort heeft, is het noodzakelijk dat hier een hoog grondwaterpeil 

gerealiseerd wordt. Dit is noodzakelijk zodat veenoxidatie verminderd en voorkomen kan worden. Bij 
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veenoxidatie komt CO2 vrij en daalt de bodem, twee gevolgen die voorkomen moeten worden 

(Klimaatadaptatienederland, 2020).  Ook het verminderen van hittestress speelt een rol. Dit kan door meer 

bomen en planten aan te planten en meer oppervlaktewater te maken. Bomen zorgen voor afkoeling van 

een gebied door de schaduw die zij creëren. Op grote schaal zorgt de evaporatie van de bomen juist voor 

verkoeling. In het buitengebied zijn de bomen als het ware de airco voor het stedelijk gebied. Hoe meer 

groen er wordt aangelegd, hoe sterker de airco wordt (Deopenbareruimte, 2016).  

 

4. Biodiversiteit verbeteren  

Om de biodiversiteit te versterken moeten er meer natuur worden aangelegd. Sommige dieren hebben 

baat bij meer en robuuste natuur terwijl andere dieren baat hebben aan kruiden- en bloemrijke akkers. 

Hierdoor is het belangrijk dat de natuurlijke bufferzones divers zullen worden ingericht, gekoppeld aan de 

visie van de gemeenten. Veel gemeenten zetten zich in voor weidevogels. Wanneer een gebied wordt 

ingericht voor weidevolgels, moet dit gebied voldoen aan enkele richtlijnen. De richtlijnen voor een 

weidevogelgebied zijn als volgt (Provincie Zuid-Holland, 2019): 

• Hoge grondwaterstand: in de maand april mag de grondwaterstand maximaal zakken tot 35cm en 

in de maanden mei/juni mag de grondwaterstand maximaal zakken tot 45cm. 

• Vergroten van het aandeel kruiden- en insectenrijk biotoop in zowel natuur- als landbouwgebied. 

• Beinvloedbare verstoring en verruiging: het snoeien of kappen van opgaande beplanting, maar ook 

verwijderen of korthouden van pitrus en (land)riet.  

Bij de weidevogelgebieden is het belangrijk dat de grondwaterstand hoog staat en dat de velden vol staan 

met kruiden. Deze gebieden zijn goed bestand tegen wateroverlast maar niet tegen droogte. Wanneer het 

een langere periode niet heeft geregend en het grondwaterpeil zakt, heeft dit gevolgen voor het gebied en 

de weidevogels (Provincie Zuid-Holland, 2019).  

Andere dieren hebben baat bij groenstructuren met veel bomen en struiken, dit is naast de dieren ook erg 

gunstig om koelte te creëren.  

 

5. Budget  

Uit de enquête en de interviews kan geconcludeerd worden dat alle gemeenten te maken hebben met een 

krap budget. De voornaamste reden hiervan is omdat het Rijk en de provincie Zuid-Holland enkele jaren 

geleden besloten hebben om de gemeenten minder geld te geven. Zo geeft het Rijk de gemeenten geld 

voor realisatie van nieuw groen of om het groen te versterken maar niet om dit vervolgens ook te beheren. 

Hierdoor is de kans aanwezig dat de realisatie van nieuw groen of het versterken ervan niet doorgaat 

(Woorst, Enquete, 2021) (Soenveld, 2020).  Daarnaast komt er in 2023 een nieuwe herverdeling van de 

gemeenten fonds. De speculaties hoe dit vormgegeven zal worden, is niet voor elke gemeenten gunstig. 

Waarschijnlijk zal van de 50 gemeenten met de armste bewoners, 34 gemeenten in de herverdeling er 

financieel op achteruit zullen gaan (Radio 1, 2021). Er kan dus gezegd worden dat alle gemeenten geldtekort 

hebben wat in de toekomst zal blijven. Hierdoor zal er minder groen worden aangelegd dan de gemeenten 

willen.  
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5.2 Toepasbaarheid  
In de toepasbaarheid worden de gebieden getoetst op de effectiviteit voor en na de gebiedsverandering 

door middel van een MCA. Hieruit zullen vervolgens enkele gebieden komen die het beste scoren op 

verschillende criteria. Vervolgens wordt de MCA valide gemaakt door herberekeningen en 

literatuuronderzoek. 

5.2.1 Meest effectieve gebieden 
Uit de bestemmingsplannen zijn acht gebieden voortgekomen die gelegen zijn in het buitengebied en nog 

niet gerealiseerd zijn. Deze acht gebieden zijn tegen elkaar afgewogen om duidelijk en overzichtelijk te zien 

wat het effect is op de gebiedsverandering en waarvoor de gebiedsverandering het meest nuttigst is. 

Gebiedsverandering is een verandering van het gebied. Hierbij kan zowel de functie als het uiterlijk 

veranderen. 

Deze afweging van de verschillende gebieden wordt door middel van een MCA gehouden. Bij deze afweging 

zijn er verschillende criteria opgesteld en wordt de ‘voor’ en ‘na’ situatie berekend. De criteria gaat dieper 

in op de drie componenten waar een gebied aan moet voldoen uit hoofdstuk 5.1.1 en de richtlijnen die de 

gemeenten belangrijk vinden in hoofdstuk 5.1.2. De criteria waarmee gerekend is zijn: wateroverlast, 

grondwaterstand, droogte, hittestress, biodiversiteit, recreatie, luchtkwaliteit, huidige gebiedsfunctie, 

oppervlakte van het gebied en de toegevoegde waarde. Deze criteria zijn tot stand gekomen van de eisen 

van het beroepsproduct, enquête en literatuuronderzoek. In deze MCA zijn er geen wegingen aan de criteria 

gebonden omdat deze weging afkomstig moeten zijn van de meningen van de verschillende gemeenten 

maar door gebrek aan tijd dit niet mogelijk is geweest. In bijlage 5 wordt de inhoud en de berekening van 

de MCA uitgelegd. Ook de gebiedsvisie van de 8 gebieden zijn te vinden in bijlage 5. 

 

Subscore 
Om te voorkomen dat de MCA zich op een bepaald soort gebied richt, worden er verschillende subscores 

berekend per gebied. Deze subscores zijn water, groen en gezondheid. Tabel 2 weergeeft de subscores die 

bestaan uit verschillende criteria uit de MCA. De uitkomsten van deze subscores zijn gebaseerd op de 

effectiviteit van de gebiedsverandering. Hierbij worden de uitkomsten van de effectiviteit per criteria 

berekend en vervolgens opgeteld bij de andere criteria van de subscore. De uitkomst van de effectiviteit 

van de subscores zijn leidend. 

Tabel 3 Criteria van de MCA die onderverdeeld zijn in de 
subscores 'water', 'groen' en 'gezondheid' 

 

 

De effectiviteit van de gebiedsverandering is belangrijker dan 

de hoogte van de score omdat een hoge effectiviteit meer 

zorgt voor het verbeteren van de biodiversiteit en de 

leefomgeving en het verminderen van de klimaatproblemen. 

Een hoge scoren daarentegen kan een lagere effectiviteit 

hebben waardoor de impact op de gebiedsverandering 

minder is.  Tabel 3 weergeeft de opbouw van de MCA met 

daarin de effectiviteit. 

Tabel 2 MCA van gebied Kippenschuur 
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De uitkomst van de subscores worden berekend door de totale waterpunten van het gebied op te tellen en 

vervolgens te delen door de maximale mogelijke waterpunten. Bij de subscore ‘Water’ horen de criteria 

“wateroverlast, grondwaterstand en verdroging’. Bij deze subscore wordt er dus gekeken naar het water in 

de omgeving en hoeveel effect dit heeft. Bij de subscore ‘Groen’ horen de criteria hittestress en 

biodiversiteit. De puntentelling gaat hetzelfde als bij de subscore ‘Groen’.  De subscore ‘Gezondheid’ gaat 

over de criteria ‘recreatie’ en ‘luchtkwaliteit’. 

Door middel van deze drie subscores, wordt er gekeken welk gebiedsverandering, door middel van 

kaartenanalyse,  het meest effect heeft op de subscores.  Daarnaast helpen de subscores om drie gebieden 

uit te kiezen die als eerst gefinancierd moeten worden door de bedrijven in de haven. Hierbij worden er 

drie gebieden gekozen die allemaal op één subscore het beste scoren op de effectiviteit. Hiermee wordt er 

een nauwere analyse gemaakt hoe het gebied in elkaar steekt en wat het effect van het gebied 

daadwerkelijk is. Om een eerlijke vergelijking te maken, wordt er bij de berekening van de subscores geen 

rekening gehouden met de huidige gebiedsfunctie en de oppervlakte van het gebied.  
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Uitkomst 
De uitkomsten van de MCA zijn af te lezen in tabel 4. Deze uitkomsten zijn berekend door middel van een kaartenanalyse, zie bijlage 4 om te zien welke kaarten 

hiervoor gebruikt zijn. De uitkomsten van de MCA dienen als aanbeveling voor NMZH om weer te geven welke gebieden als eerst financieel gesponsord moeten 

worden door de bedrijven in de haven voor de realisatie. Het effect van deze gebiedsverandering heeft namelijk de grootste positieve invloed op water, groen en/of 

de gezondheid van de mens. Wanneer er meer bedrijven in de haven meewerken aan dit project, kunnen de overige gebieden geholpen worden met de financiering.  

Er worden drie gebieden gekozen aan de hand van de effectiviteit van de subscores. Door drie gebieden te kiezen op de subscore, wordt de diversiteit van het 

Rijnmondgebied vergroot en wordt het gebied verbeterd op alle punten uit de criteria. De roze en paarse kleur boven de gebieden in tabel 4, zeggen iets over de 

betrouwbaarheid van het invullen van de desbetreffende gebieden. Hierbij geldt, hoe donker de kleur, hoe betrouwbaarder de informatie over het gebied.  

Tabel 4 MCA van toekomstige groene gebieden  
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Tabel 5 Toegevoegde waarde legenda 

 

Het gebied dat het beste uit de subscore ‘water’ naar voren komt, is Buijtenland van Rhoon met een 

effectiviteit van 42%. Hierbij scoort Buijtenland van Rhoon overduidelijk het beste. Op de subscore ‘groen’ 

scoort het Middelweggebied het beste met een effectiviteit van 50%. Dit gebied is hierbij het enige gebied 

met zo een hoge score op de subscore ‘groen’. Bij de subscore ‘gezondheid’ scoort Deltapoort overduidelijk 

het beste met een effectiviteit van 63%.  Echter scoort Buijtenland van Rhoon hoger op deze subscore met 

een effectiviteit van 75%. Omdat een gebied maar één keer uitgekozen kan worden, is er gekeken naar een 

ander gebied met een hoge subscore, wat Deltapoort is.  

De drie gebieden die als eerst gefinancierd worden zijn: Buijtenland van Rhoon, Middelweggebied en 

Deltapoort. 

 

Buijtenland van Rhoon 

Het Buijtenland van Rhoon is een polder in Albrandswaard met een oppervlakte van 600 ha. Het streefbeeld 

over 10 jaar bevat de hoofdlijnen natuur, landbouw en recreatie. Het noorden van het gebied kent 

voornamelijk recreatie zoals wandelen, fietsen en natuurspeeltuinen. In het westelijke en oostelijke 

gedeelte, zijn horecagelegenheden. Het midden van het gebied zal blijven bestaan uit akkerbouw. De 

percelen worden gescheiden door watergangen en aan de randen van de akkers zijn kleurrijke 

akkerbloemen te zien. Om de flora op de akkerlanden terug te brengen is een uitvoerend beheer nodig die 

goed weet welke werkzaamheden op welk moment moeten worden uitgevoerd. Hierbij is de kennis van 

ecologie en agronomie erg belangrijk. Doordat de agrariërs hiermee gezamenlijk aan de slag gaan, is de 

kans op herstel groot. Het zuiden wordt ingezet voor de weidevogels. Daarom zal het hier een stuk rustiger 

zijn dan op de andere plekken. (Buijtenland van Rhoon, 2019).  

 

Middelweggebied 

Het Middelweggebied is grenzend aan de Noorddijk en aan natuur. Het gebied is verdeeld in verschillende 

percelen en heeft een oppervlakte van ongeveer 14ha. De bruine percelen worden niet meer gebruikt en 

zijn van de provincie Zuid-Holland. De overige percelen zijn eigendom van de boer. De Gemeente wil deze 

percelen overkopen van de boer om hier groen aan te leggen. De gemeente gaat hier binnenkort met de 

provincie over in gesprek. Het gebied is gelegen aan het Natura2000 gebied Voornes Duin. De gemeente 

heeft de visie om het gebied om te toveren naar een groen recreatief gebied. Hiermee willen ze onder 

andere de druk op het natura2000 gebied verminderen door het gebied recreatief te maken waardoor de 

mensen meer verspreid over het gebied zullen zijn (Westerhout, 2021).  

 

Deltapoort  

Het plangebied omvat het buitengebied van de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik Ido-Ambacht 

en Barendrecht. De nadruk van deze visie ligt op de openheid, recreatie en een groen tussengebied. 

Daarnaast heeft het gebied een tweedelige doelstelling, namelijk het versterken van de economie in het 

gebied en het verbeteren van de leefbaarheid door het gebied beter bereikbaar en recreatiever te maken. 



27 
 

Het gebied worden vijf hoofdthema’s onderscheiden, eén hiervan is ‘de groene stadsranden’. Alleen deze 

thema wordt meegenomen in het onderzoek omdat de andere thema’s niet relevant zijn. Deze thema’s 

hebben namelijk nauwelijks groen. De groene stadsrand heeft een oppervlakte van ongeveer 1000ha. Bij 

het hoofthema ‘de groene stadsrand’ gaat het om de ontwikkeling van interessante afwisselende 

parkgebieden inclusief ondersteunend parkprogramma.  Hiermee wordt de horeca, visvijvers, 

voorbeeldtuinen bedoelt. Het vormen prettige contactzones tussen stad en buitengebied. Veel van deze 

gebieden zijn al groen. Met deze visie worden deze gebieden nog aantrekkelijker, groener en beter te 

bereiken. Daarnaast wordt er een verbinding gemaakt zodat er minder versnippering plaatsvindt 

(Stuurgroep Deltapoort, 2012).  

 

5.2.2 Gevoeligheidsanalyse van de MCA 
Doordat de MCA geen weging heeft die gevalideerd is, is het van belang dat de MCA op een andere manier 

gevalideerd wordt. Dit wordt gedaan door berekeningen te maken van de verschillende criteria van het 

gebied Kippenschuur in Westvoorne. Aan de hand van deze uitkomsten kan geconcludeerd worden of de 

uitkomsten van de MCA overeenkomen met de uitkomsten van de berekeningen. Het gebied Kippenschuur 

is representatief voor alle gebieden. Er is voor dit gebied gekozen omdat het een relatief klein gebied is 

waardoor er minder complicaties optreden dan bij een groot gebied en hierdoor de berekeningen 

betrouwbaarder zijn. In bijlage 6.1 wordt aangegeven hoe de criteria berekend zullen worden om te 

controleren of ze overeenkomen met de MCA. 

 

Uitkomsten berekeningen 

in tabel 6 staan de uitkomsten van de berekening die vervolgens in tabel 7 overzichtelijk weer worden 

gegeven in de MCA. In bijlage 6.2 staat uitgelegd hoe deze berekeningen zijn uitgevoerd en welke informatie 

is gebruikt.   

Tabel 6 Uitkomsten berekening 

Uitkomsten berekeningen 

Wateroverlast 

Voor Met behulp van een bakkenmodel is berekend of er wateroverlast optreedt bij een bui van 
100mm in 2 uur en een bui een bui van 70 mm in twee uur. Bij beide gevallen is er geen 
wateroverlast aanwezig. Bij een bui van 100mm/2 uur stijgt het grondwater met 0,1 m. Bij een 
bui van 70mm/2 uur stijgt het grondwater met 0,07m waarbij de gws flink onder het maaiveld 
blijft. Op de kaartenanalyse die gebruikt is bij de MCA, staat aangegeven wanneer er 
wateroverlast is. Hierbij treedt er altijd wateroverlast op wanneer er water op het maaiveld 
blijft liggen. Er is dus geen onderscheid gemaakt tussen gebieden waar regenwater op het 
maaiveld mag liggen, zoals Kippenschuur, of stedelijke gebieden. Wel kan hieruit 
geconcludeerd worden dat de kaarten van de MCA en het bakkenmodel met elkaar 
overeenkomen, waardoor de kans groot is dat dit ook zo geld voor de andere gebieden.  
Komt overeen met MCA. 

Na De bomen worden in deze situatie niet meegenomen. Meer uitleg hierover staat in bijlage 6. 
Hierdoor blijft de stijging van de grondwaterstand hetzelfde en treedt er geen wateroverlast 
op. In beide gevallen treedt er geen wateroverlast op.  
Komt overeen met MCA. 
 

Grondwaterstand 

Voor  De grondwaterstand stijgt bij het gebied Kippenschuur met 0.1 meter bij een regenbui van 
100mm/2uur Doordat er geen peil wordt beheerd, kan het gebied veel water bergen. Omdat 
deze reden belangrijker is dan de grondwaterstand, moet er 1 punt gegeven worden.  
Komt overeen met MCA. 
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Na  De “voor” situatie is representatief voor de “na” situatie. Doordat er geen peilbeheer is in het 
gebied moet er 1 punt toegereikt worden.  
Komt overeen met MCA. 
 

Verdroging 

Voor  In de huidige situatie treedt er een watertekort op van 747, wat gelijk is aan 60mm/m2. Dit 
lijdt vervolgens ook tot een 0.06m daling van het grondwater. Hiermee kan geconcludeerd 
worden dat de “voor” situatie voor verdroging niet kloppend is met de kaartenanalyse.  
Komt overeen met MCA.   

Na  In de na situatie, zijn de kippenschuren gesloopt en bestaat het gebied uit bomen en andere 
vegetatie. Wanneer de visie wordt geïmplementeerd, is er een watertekort van 5687m3 wat 
gelijk is aan 403mm per m2. Hierbij daalt de grondwaterstand 0.40m.  
Komt overeen met MCA. 
 

Hittestress 

Voor Er staan enkele bomen in het gebied, wat zorgt voor een verkoelend effect. Er is berekend dat 
de huidige bomen in het gebied voor een verkoeling zorgen van ongeveer 0.02 graden. Echter 
zorgt ook gras voor verkoeling overdag en ‘s avonds. ‘S avonds is de verkoeling groter dan 
overdag omdat het gras overdag snel opwarmt. In een park is het gemiddeld 2 graden koeler 
dan daarbuiten wat komt door het gras. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de huidige 
situatie daadwerkelijk voor verkoeling zorgt in het gebied (waterenklimaat, 2019).  
Komt niet overeen met MCA. 

Na In het gebied komen ongeveer 2630 bomen, wat zorgt voor een verkoeling van 0.24 graden 
over het gehele gebied in de lucht. Daarnaast zorgt gras ook voor een verkoeling van ongeveer 
2 graden aan het oppervlak. Dit leidt tot een totale verkoeling aan het oppervlak van ongeveer 
2.24 graden. Hoog in de lucht kan dit echter anders zijn omdat daar de koelte van het gras niet 
voelbaar is, hier zijn geen bronnen over te vinden. Wel is er koelte aan het oppervlak dat 
verspreid wordt. Het gebied kent geen hittestress maar verspreid wel verkoeling 
(waterenklimaat, 2019).  
Komt niet overeen met MCA. 
 

Biodiversiteit  

Voor Een gebied die groen is met bomen, trekt dieren aantrekt. Echter staan er wel lege 
kippenschuren in het gebied maar omdat deze verlaten zijn, is er rust in het gebied. De punten 
die het gebied in de “voor” fase krijgt, zou daarom 0.75 moeten zijn en niet 0.5.  
Komt niet overeen met MCA. 

Na  Een gebied die volledig groen is met verschillende soorten vegetatie zal nog meer dieren 
aantrekken. Dit is het geval wanneer de visie gerealiseerd is.  
Komt overeen met MCA. 
 

Recreatie  

Voor  Er zijn rondom het gebied Kippenschuur verschillende recreatievormen aanwezig in plaats van 
alleen wandelen en fietsen.  
Komt niet overeen met MCA. 

Na  Het gebied wordt groener waardoor de wandelpaden worden uitgebreid. Wel is het een klein 
gebied waar geen specifieke recreatie plaats zal vinden. Het omliggende gebied kent veel 
vormen van recreatie.  
Komt niet overeen met MCA. 
 

Luchtkwaliteit 
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Voor  Doordat het gebied vervuild is en er enkele bomen staan, wordt de lucht matig gezuiverd. 
Komt niet overeen met MCA. 

Na Het gebied heeft luchtvervuiling en er komen veel bomen te staan, wat zorgt voor het zuiveren 
van de lucht.  
Komt niet overeen met MCA. 

 

Tabel 7 Vergelijking MCA en berekening 

 

 

Conclusie 

Met zicht op tabel 3, kan er geconcludeerd worden dat de kaartenanalyse een negatievere weergave geven 

dan de berekende werkelijkheid. In totaal komt 57% met elkaar overheen, wat erg weinig is. De subscore 

‘water’ komt 100% overeen met de berekeningen. Dit houdt in dat de kaartenanalyse die gebruikt is voor 

de subscore ‘water’ betrouwbaar is.  

De subscore ‘groen’ komt met 50% overeen met de MCA. Hierbij weergeeft de kaartenanalyse een strenge 

weergave dan de werkelijkheid. De effectiviteit is in de gevoeligheidsanalyse met 25% lager dan in de MCA. 

De effectiviteit is de doorslaggevende factor bij het kiezen van de gebieden uit de MCA, omdat de 

effectiviteit van de MCA en de gevoeligheidsanalyse flink verschillen, kan er geconcludeerd worden dat de 

subscore ‘groen’ niet betrouwbaar is.  

De subscore ‘gezondheid’ heeft bij de MCA en de gevoeligheidsanalyse dezelfde effectiviteit. Wel scoort de 

MCA lager qua punten dan de gevoeligheidsanalyse. Ook hier kan gezegd worden dat de kaartenanalyse 

een strenger rekent dan de gevoeligheidsanalyse. Omdat de effectiviteit hetzelfde is en hiernaar wordt 

gekeken, betekent dit dat de subscore ‘gezondheid’ in de MCA valide is.  
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5.3 Implementatie  
Bij het hoofdstuk Implementatie worden de eisen voor de ontwikkeling van natuurlijke bufferzones 

benoemd. Om tot realisatie van een gebied te komen, worden er verschillende fases doorlopen die allemaal 

een eigen kenmerk hebben.  

5.3.1 Eisen voor ontwikkeling natuurlijke bufferzones  
De definitieve ontwerpen van de gebieden Buijtenland van Rhoon en Deltapoort zijn nog niet ontworpen. 

Daarom worden er eisen in dit hoofdstuk benoemd om het effect en de functie van natuurlijke bufferzones 

te optimaliseren zodat de biodiversiteit, recreatie en de veiligheid van het gebied toenemen. Deze eisen 

voor het optimaliseren van een gebied kan gerealiseerd worden in de ontwerpfase en de onderhoudsfase.  

Voor de optimalisatie van de gebieden wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende onderwerpen. 

Hierbij wordt per onderwerp de richtlijnen voor optimalisatie gesproken. De onderwerpen die aan bod 

komen zijn: natuur,  stakeholders, recreatie en veiligheid. Deze richtlijnen kunnen zowel verplicht of een 

wens zijn. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen vier soorten eisen, namelijk: randvoorwaarde 

(zaken die vastliggen en niet veranderd kunnen worden), functionele eis (wat het resultaat moet 

kunnen/doen), gebruikerswens (de wensen van de personen/organisatie/dieren die het gaan gebruiken) en 

ontwerpbeperking (beperkingen die voortkomen uit materiaal of techniek) (Werken aan project, sd).   

 

Natuur  

Grondwater 
 
Ontwerpbeperking 

 

Om het grondwaterpeil te verhogen, moeten er 
meerdere slootjes in het gebied gerealiseerd 
worden om opbolling van het grondwater te 
voorkomen. Bij een ongelijk grondwaterpeil, 
ontstaat er verzakkingen in het gebied wat 
ongunstig is voor de landbouw. Het waterpeil in 
de slootjes heeft dezelfde hoogte als de 
grondwaterstand in het gebied (Woorst, 
Interview, 2021). 

Weidevogels 
 
Gebruikerswens 
 

 

Om een gebied aantrekkelijk te maken voor de 
weidevogels, moet het gebied aan enkele 
richtlijnen voldoen (Provincie Zuid-Holland, 2019): 

• Hoge grondwaterstand 

• Kruiden- en insectenrijk biotoop  

• Beinvloedbare verstoring en verruiging: 
beplanting, maar ook verwijderen of 
korthouden van pitrus en (land)riet.  

Figuur 15.1 Grondwater (IJssel) 

Figuur 15.2 Weidevogels (Noord-
Holland, 2018) 



31 
 

Akkerranden 
 
Gebruikerswens 
 

 

Er kunnen zomer- en winterakkerranden worden 
gerealiseerd voor de weidevogels. In de 
winterraden zijn zaden en granen aanwezig en de 
zomerranden staan in teken voor de groei en 
bescherming van jonge vogels door middel van de 
realisatie van veel insecten en eiwitrijke kruiden. 
Bij het planten hiervan is het verstandig om te 
controleren of deze bloemen daadwerkelijk van 
oorsprong voorkomen in het gebied, zodat ze een 
hogere overlevingskans hebben en ze geen 
ongewenste veranderingen in de streekeigen 
flora brengen (Vlinderstichting, 2021) 
(Vlinderstichting, 2018).  (Rietgorsinfo, 2021). 

Klimaatboom 
 
Gebruikerswens 

 
 
 
 
 

Bij het planten van bomen, wordt sterk 
aangeraden om voor klimaatbomen te kiezen. 
Hierbij dient er rekening te worden gehouden 
met de ondergrond en of hier voornamelijk 
wateroverlast of droogte optreedt (Brand, 2021). 

Herplantingsplicht 
 
Randvoorwaarde  

 

 

Na het kappen van bomen is het verplicht om 
bomen opnieuw te planten. Hierbij moet de 
herplanting goedgekeurd worden bij de provincie 
of RVO. De herbeplante bomen moeten dezelfde 
kwaliteit hebben 

Bodemkwaliteit 
 
Gebruikerswens 

 

Bij het realiseren van groen zoals bomen, struiken 
en bloemen is het belangrijk dat de bodem van 
goede kwaliteit is. Het gebied moet eerst 
jarenlang worden beheerd en bijgestuurd waarbij 
het gebied op een bepaalde wijze behandeld 
dient te worden (Brand, 2021). 
  

 Gewenste dieren 
 
Ontwerpbeperking 

 

Je stemt de kruiden en bloemen in het gebied af 
op de vogels of insecten die je wilt hebben 
(Vlinderstichting, 2021) (Vlinderstichting, 2018). 

Figuur 15.3 Akkerranden (FAC, 2021) 

Figuur 15.4 Klimaatboom 
(Openbaargroen, 2019) 

Figuur 15.5 Herplantingsplicht (natuur, 
2020) 

Figuur 15.6 Bodemkwaliteit 
(Groenkennisnet, 2016) 

Figuur 15.7 Natuur aanpassen aan 
gewenste dieren (Hoeksche waard, 
2021) 
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Bermonderhoud 
 
Ontwerpbeperking 

 

 

Het is belangrijk om de berm goed te 
onderhouden, 6 basisprincipes (Vlinderstichting, 
2021):  

1. Het opstellen van beheerdoelen.  
2. Gefaseerd maaibeleid aanhouden waarbij 

bij elke maaibeurt 15-30% van de 
vegetatie ongemaaid blijft, op zo klein 
mogelijke schaal.  

3. Het maaisel afvoeren.  
4. Niet klepelen, dit leidt tot directe en 

indirecte schade aan flora en fauna en 
strookt daarom niet met ecologisch 
beheer.  

5. Controleer de effecten van het beheer 
door ecologische monitoring en pas het 
beheer aan wanneer dit nodig is.   

6. Laat vakbekwaam personeel, met oog 
voor flora en fauna, het beheer 
uitvoeren. 

Maaifrequentie 
 
Ontwerpbeperking 

 

Door depositie of achterstallig beheer, komt 
verruiging van de vegetatie veel voor. Wanneer er 
verruiging plaatsvindt, is het verstandig om de 
maaifrequentie te verhogen naar 2-3 keer per jaar 
en het maaisel af te voeren. Verruiging kan 
herkend worden aan de planten akkerdistel, grote 
brandnetel kweek, ridderzuring, raapzaad en 
fluitenkruid (Vlinderstichting, 2021). 

Inrichting 
 
Ontwerpbeperking 

 

Het is handig om bij de inrichting van het gebied 
rekening te houden met de zonstand. Zo kan door 
bomen op de juiste plaats te planten, hittestress 
worden verminderd. Bij te hoge begroeide 
akkerranden krijgen de gewassen minder zonlicht 
wat leidt tot minder opbrengst van de gewassen 
(Brand, 2021). 

Sinusbeheer 
 
Ontwerpbeperking 

 

Sinusbeheer is een alternatieve manier van 
gefaseerd maaien. Hiermee wordt er gemaaid in 
een meanderende vorm waardoor er in het 
gebied verschillende grashoogtes en structuren 
ontstaan. Hierbij is de vuistregel dat na één jaar 
sinusbeheer in een gebied ongeveer 60% van het 
oppervlak één of meerdere keren is gemaaid en 
40% ongemaaid de winter ingaat. Het 
sinusbeheer is voornamelijk gunstig voor de 
vlinders maar ook voor andere insecten 
(Vlinderstichting, 2021) (Vlinderstichting, 2018). 

 

 

 

Figuur 15.12 Sinusbeheer 
(Vlinderstichting, 2018) 

Figuur 15.8 bermonderhoud (vogels, 
2019) 

Figuur 15.9 Maaifrequentie 
(Moowy, 2020) 

Figuur 15.10 Inrichting (Wolfe, 2021) 
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Stakeholders  
Belanghebbende 
 
Gebruikerswens 

 

 

Bij met maken van de visie moet er 
goed overlegd worden met de 
verschillende belanghebbende, welke 
wensen zij voor het gebied hebben. 
Hierdoor ontstaat er uiteindelijk minder 
bezwaren wat leidt tot een snellere 
voortgang van het proces (Brand, 2021) 
(Rossem, Enquete, 2021) (Woorst, 
Interview, 2021) (Westerhout, 2021). 

Grondwaterstand 
 
Functionele eis 

 

Wanneer er een hogere 
grondwaterstand wordt toegelaten, 
moet dit worden afgesproken met het 
desbetreffende waterschap. Vervolgens 
moet dit worden doorgevoerd in het 
peilbeheer (Hoogheemraadschap 
Delfland, 2021). 

Beheer en 
onderhoud 
 
Functionele eis 

 

 

Er moeten afspraken worden gemaakt 
over het beheer en onderhoud van de 
akkerranden of andere stukjes land van 
de boer waar de gemeente iets op wilt 
veranderen (Hoogheemraadschap van 
Delfland, 2014). 

Samenwerking 
waterhuishouding 
 
Gebruikerswens  

Hoogheemraadschap Delfland wil met 
de belanghebbende in het gebied 
samenwerken voor de optimalisatie van 
de waterhuishouding zodat bij de 
wisselende omstandigheden geen 
overlastsituaties ontstaan 
(Hoogheemraadschap Delfland, 2018). 

Slootjes 
 
Randvoorwaarde 

 

Voor het realiseren van slootjes dient er 
een vergunning te worden aangevraagd 
bij Rijkswaterstaat (Rijkwaterstaat, sd). 

 

Veiligheid 
Vergunning 
 
Randvoorwaarde 

  

Er is geen vergunning nodig voor het 
beweiden van schapen of geiten of een 
waterkering. Wel zitten hier enkele 
voorwaarden aan gekoppeld. Zo mogen 
er alleen dieren op een waterkering 
beweid worden in de periode tussen 1 
april tot 1 november en er mogen 
maximaal 15 schapen of geiten in het 
gebied staan, exclusief de lammeren die 
jonger zijn dan een jaar 
(Hoogheemraadschap Delfland, 2018). 

Figuur 16.1 Belanghebbende (QM) 

Figuur 16.2 afspraken grondwaterstand 
met waterschappen (WSHD, 2021) 

Figuur 16.3 Afspraken beheer en 
onderhoud (Nijbod, 2021) 

Figuur 16.4 Samenwerken 
Hoogheemraadschap van Delfland 
(Delfland, 2021) 

Figuur 16.5 Rijkswaterstaat 
(rijkswaterstaat, 2021) 

Figuur 18.1 Schapen op dijk 
(wetterskipfryslan, 2020) 
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Recreatie  
Verstoring flora 
en fauna 
 
Functionele eis 

 
 

 

Recreatie in natuurgebieden kan 
negatieve effecten hebben op de natuur. 
Zo kan de fauna verstoord worden door 
de aanwezigheid en het gedrag van 
mensen, beschadiging van de vegetaties 
door struinen, rijden of aanleggen, 
ruimtebeslag en versnippering door 
aanleg van recreatiepaden, vervuilen 
door deponeren van vast afval en directe 
populatieveranderingen door wegvangen, 
doden of uitzetten individuen. Deze 
negatieve effecten kunnen vorkomen 
worden door regels in het gebied op te 
stellen. Dit kan bekent worden gemaakt 
door borden te plaatsen met hierop de 
regels van het gebied. Ook kunnen 
bepaalde gebieden kunnen 
ontoegankelijk zijn tijdens het 
broedseizoen. Smalle recreatiepaden 
zorgen dat er geen versnippering 
plaatsvindt. Daarnaast kunnen er 
prullenbakken worden gerealiseerd in het 
gebied die dicht kunnen, zodat dieren er 
niet bij kunnen. Mensen wandelen 
daarnaast ook graag met hun hond door 
de natuur, waardoor eventuele 
aanlijngebod aan de pas komen (WUR, 
2012). 

 

Figuur 17.1 Spelregels om verstoring 
flora en fauna te verminderen 
(organisaties, 2021) 
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5.3.2 Proces naar de realisatiefase  
Het proces van het project Potentiekaart, kent verschillende fases. Figuur 19 weergeeft een korte 

samenvatting van de fases die aan bod komen bij de realisatie van natuurlijke bufferzones en wat er in die 

fases gebeurt. Wanneer een gebied gerealiseerd is, is het van belang dat er goed beheer en onderhoud 

wordt verricht. Het beheer en onderhoud van een gebied is een terugkerend proces wat nooit ophoudt. In 

hoofdstuk 5.3.1 staan verschillende eisen die bij beheer en onderhoud belangrijk zijn. Vervolgens begint de 

zoektocht naar nieuwe natuurlijke bufferzones opnieuw en doorloopt het gebied dezelfde fases. In bijlage 

7 zijn de verschillende fases uitgebreider uitgelegd met betrekking tot het project voor de 

gebiedsontwikkeling. 

 

 

Figuur 19 Flowchard van het proces van het project 
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6.  Conclusie 
De onderzoeksvraag wordt beantwoord door de deelvragen. Deze deelvragen zijn, net zoals het onderzoek,  
onderverdeeld in de drie componenten. De drie componenten zijn: Ruimtelijke analyse, Toepasbaarheid en 
de Implementatie. 
De onderzoeksvraag is: 
 
Waar liggen de kansrijke gebieden in Rijnmond die kunnen dienen als natuurlijke bufferzone en/of 
natuurcompensatie en hoe verloopt het proces hier naartoe met als doelstelling: het compenseren van de 
problemen ten gevolge van klimaatverandering en het versterken met de functie natuur, biodiversiteit,  
recreatie en natuurinclusievelandbouw. 
 
 

Aanleiding  

Enkele bedrijven in de haven hebben fouten gemaakt door te veel vervuilende stoffen uit te stoten. Om 

deze fouten te compenseren, willen zij investeren in de realisatie van natuurlijke bufferzones in Rijnmond 

omdat deze gebieden de klimaatveranderingsproblemen verminderen en de biodiversiteit en de 

openluchtrecreatie bevorderen. Om deze gebieden te vinden moet er rekening worden gehouden met de 

desbetreffende gemeenten in Rijnmond.  

Natuurlijke bufferzones zijn gebieden die veranderd worden naar natuur. Dit kan zowel een robuust 

natuurgebied zijn als bloem- en kruidenrijke akkerlanden. Natuurlijke bufferzones zorgen voor het 

verminderen van de klimaatproblemen. Door meer groen kan hemelwater sneller in de bodem infiltreren 

wat leidt tot minder wateroverlast. Daarnaast kan met dit geïnfiltreerde water de grondwaterstand 

aangevuld worden wat gunstig is voor periodes van droogte. Meer groen zorgt daarnaast voor verkoeling 

door de schaduw die gecreëerd wordt en door de evaporatie. Bomen kunnen vervuilende stoffen, zoals 

CO2, uit de lucht opnemen wat leidt tot een schonere lucht en een vermindering van de broeikasgassen in 

de lucht. Doordat er meer groen wordt aangelegd, wordt de habitat van flora en fauna vergroot waardoor 

het aantal flora en fauna zal toenemen. Ook gaat de realisatie van natuur gemakkelijk samen met recreatie. 

Zo kunnen er wandel- en fietspaden aangelegd worden waardoor het recreatiegebied vergroot wordt.   

 

Ruimtelijk analyse 

1. Welke gebieden hebben de gemeenten op het oog voor de realisatie van natuurlijke bufferzones 
en/of natuur compensatiegebieden toename van het groen? 

Binnen de ruimtelijke analyse is voornamelijk onderzocht welke gemeenten plannen hebben tot groene 
gebiedsverandering en welke visie zij hiervoor hebben. Daarnaast zijn voorkeursgebieden bepaald die 
veranderd kunnen worden naar natuurlijke bufferzones door middel van het doorspitten van de 
bestemmingsplannen van de gemeenten binnen Rijnmond. Ook zijn er verschillende gebieden naar voren 
gekomen door enquêtes en interviews af te nemen van de gemeenten. Bij het bepalen of de gebieden 
geschikt zijn als natuurlijke bufferzones, moet het gebied aan enkele eisen voldoen. Zo moeten de gebieden 
nog geen natuurlijke bufferzones of natuurcompensatie zijn om het effect van de gebieden te vergroten. 
Daarnaast moeten de gebieden een grotere oppervlakte hebben dan 1 ha en is het van belang dat de visie 
van het gebied aansluit bij het onderzoek. De visie van het gebied moet aansluiten bij de thema’s: 
klimaatadaptief, biodiversiteit en recreatie. Vervolgens zijn uit deze selectie acht gebieden naar voren 
gekomen: Midden-Delfland, Kippenschuur, Middelweggebied, Schapengors polder, Dordwijkzone, 
Oranjebonnen, Deltapoort en Buijtenland van Rhoon. 
 
 

2. Welke richtlijnen zijn belangrijk bij het aanleggen van natuurlijke bufferzones en natuur 
compensatiegebieden in de desbetreffende gemeenten? 
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Vervolgens is er onderzocht door middel van literatuuronderzoek, een enquête en open interviews welke 
richtlijnen de gemeenten van de acht gebieden belangrijk vinden. Deze richtlijnen zijn van belang om verder 
in het onderzoek te toetsen welke gebieden het meest effect hebben naar de ontwikkeling tot natuurlijke 
bufferzone. De richtlijnen vormen de basis van de criteria in die gebruikt wordt in deelvraag 3. De vijf 
belangrijkste richtlijnen die hierbij werden benoemd en aansluiten bij het onderzoek zijn: de visie van de 
gemeenten, groen gecombineerd met recreatie, klimaatadaptief inrichten van het gebied, de biodiversiteit 
te verbeteren en bij de implementatie koppelkansen toevoegen. Met deze richtlijnen moet rekening 
worden gehouden bij de realisatie van natuurlijke bufferzones.  
 
 
Toepasbaarheid  

3. Welke gebieden hebben het meeste effect bij de ontwikkeling naar natuurlijke bufferzones?  
De acht gebieden, zie figuur 20, die naar voren zijn gekomen uit de ruimtelijke analyse, zijn vervolgens 

getoetst op verschillende criteria in een MCA. De criteria van de MCA zijn afgeleid van deelvraag 1 en 2.  

 

Uit de MCA zijn drie gebieden naar voren gekomen die het beste scoren op één of meerdere subscores. De 

subscores zijn:  ‘water’, ‘groen’ en ‘gezondheid’. De drie gebieden die hierop het beste scoren zijn:  

Buijtenland van Rhoon, Middelweggebied en Deltapoort. Hierbij is Buijtenland van Rhoon uitgekozen 

omdat zij hoog scoort op de subscore ‘water’, Middelweggebied van Rhoon op ‘groen’ en Deltapoort scoort 

hoog op ‘gezondheid’. Deze gebieden worden vervolgens aangeraden om als eerst gefinancierd te worden 

door de bedrijven in de haven omdat deze gebieden een hoge positieve impact hebben op de omgeving. 

  

Figuur 20 De acht potentiële natuurlijke bufferzones 
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4. Hoe valide zijn de resultaten van de MCA? 

Om de MCA valide te maken, is de MCA gecontroleerd door middel van berekeningen in Excel en 

literatuuronderzoek. Bij het berekenen van deze gevoeligheidsanalyse is alleen het gebied Kippenschuur 

berekend. Deze uitkomsten zijn vervolgens representatief voor de andere gebieden waardoor gezegd kan 

worden of de uitkomsten van de gebieden uit de MCA valide zijn. Er is voor het gebied Kippenschuur 

gekozen omdat dit een kleiner en minder complex gebied is dan de andere gebieden. Hierdoor kunnen er 

beter berekeningen en literatuuronderzoek uitgevoerd worden om vervolgens deze uitkomsten te 

vergelijken met de uitkomsten van de kaartenanalyse, die gebruikt is in de MCA. De antwoorden van de 

criteria de MCA  en de gevoeligheidsanalyse komen voor 57% overeen met elkaar. Hierbij komt de 

effectiviteit van de subscore ‘water’ volledig overeen met de gevoeligheidsanalyse, waardoor de subscore 

‘water’ betrouwbaar is. De subscore ‘groen’ heeft een verschil in de effectiviteit van 25%. Omdat dit een 

groot verschil is, is de subscore ‘groen’ niet betrouwbaar in de MCA. De subscore ‘leefomgeving’ heeft 

dezelfde effectiviteit in de MCA als in de gevoeligheidsanalyse. Omdat de gebieden gekozen worden op de 

effectiviteit, kan gezegd worden dat hierdoor is de subscore ‘leefomgeving’ in de MCA betrouwbaar. Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat alleen de twee subscores ‘water’ en ‘leefomgeving’ betrouwbaar zijn en 

hierdoor alleen deze twee gebieden aangeraden worden om als eerste te veranderen. Dit is voor de 

subscore ‘water’ Buijtenland van Rhoon en voor de subscore ‘leefomgeving’ Deltapoort.  

 
Implementatie  

5. Welke eisen voor de gebiedsverandering zorgen voor de optimalisatie van de natuurlijke 
bufferzones en natuurcompensatie? 

Is er onderzocht welke eisen er zijn om het effect van de natuurlijke bufferzones, en daarmee ook de 

gebieden Deltapoort en Buijtenland van Rhoon, te optimaliseren. Deze eisen zijn tot stand gekomen door 

middel van een interview en literatuuronderzoek. Om een gebied te optimaliseren is er gekeken naar de 

eisen voor natuur,  stakeholders, recreatie en veiligheid van de verschillende visies.  Door deze eisen te 

vinden en te benoemen, hoeven de ontwerpbureaus, gemeenten of andere uitvoerende bedrijven dit niet 

meer te doen wat tijdbesparend zal zijn. Enkele eisen komen aan bod in de ontwerpfase waardoor de 

ontwerpfase sneller zal verlopen wat leidt tot snellere realisatie van de natuurlijke bufferzones. Daarnaast 

komen veel andere eisen in de beheer en onderhoudsfase aan bod. Deze eisen zijn interessant voor de 

beheerders zodat zij een beleid kunnen toepassen die optimale effecten zorgt voor de natuurlijke 

bufferzones. Aan de hand van de verschillende eisen, kan afgeleiden worden dat voornamelijk beheer en 

onderhoud een belangrijke rol speelt bij het optimaliseren van een gebied. Door een gebied goed te 

beheren, wordt de functie van het gebied behouden en versterkt.  

 
6. Wat is het proces naar de realisatiefase van de natuurlijke bufferzones en natuurcompensatie?  

Om tot de realisatie van een gebied te komen, ondergaat het gebied verschillende fases. De eerste fase is 
de voorverkenning waar er gezocht wordt naar potentiële gebieden. Vervolgens komt de verkenningsfase 
waarbij het gebied getoetst wordt op de effectiviteit voor en na de realisatie. Als de realisatie van het gebied 
effectief blijkt te zijn, is de ontwerpfase aan bod. In deze fase wordt er met de gemeenten, bedrijven in de 
haven en grondeigenaren overlegd of iedereen achter de realisatie van natuurlijke bufferzones en 
natuurcompensatie staat. Wanneer dit het geval is, wordt er een ontwerp gemaakt van het gebied. Op een 
volgend zal de realisatie van het gebied plaatsvinden, de realisatiefase. Als laatst moet het gebied beheerd 
en onderhouden worden om de effectiviteit te optimaliseren. Deze fase zal vervolgens nooit ophouden 
zolang de natuurlijke bufferzones bestaat. Wanneer een gebied aangekomen is aan de laatste fase, zal voor 
een ander gebied het proces beginnen. Deze fases worden elke keer doorlopen wanneer een gebied 
veranderd wordt naar natuurlijke bufferzone en natuurcompensatie. Figuur 19 weergeeft een 
samenvatting van deze fases.  
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Onderzoeksvraag 

Waar liggen de kansrijke gebieden in Rijnmond die kunnen dienen als natuurlijke bufferzone en/of 
natuurcompensatie en hoe verloopt het proces hier naartoe met als doelstelling: het compenseren van de 
problemen ten gevolge van klimaatverandering en het versterken met de functie natuur, biodiversiteit,  
recreatie en natuurinclusievelandbouw. 
 
Geconcludeerd kan worden dat acht gebieden de potentie hebben om te veranderen in natuurlijke 

bufferzones. De acht gebieden zijn: Midden-Delfland, Kippenschuur, Middelweggebied, Schapengors 

polder, Dordwijkzone, Deltapoort, Buijtenland van Rhoon en de Bonnenpolder. Van deze acht gebieden zijn 

twee gebieden, Buijtenland van Rhoon en Deltapoort, het meest kansrijk omdat zij het hoogst scoren op de 

effectiviteit van de gebiedsverandering uit de MCA. Deze gebieden worden hierdoor ook aangeraden om 

als eerste te financieren. Doordat de berekening in de MCA op de subscore ‘groen’ niet volledig 

betrouwbaar is, wordt het Middelweggebied niet aangeraden om samen met Buijtenland van Rhoon en 

Deltapoort als eerste te financieren. Waar al deze kansrijke gebieden gelegen zijn, is aangegeven in het 

beroepsproduct in figuur 19 en bijlage 8. Om tot de realisatie van deze gebieden te komen, moet het gebied 

verschillende fases doorlopen. Eerst wordt de voorverkenningsfase doorlopen waarbij er gezocht wordt 

naar potentiële gebieden. Daarna komt de verkenningsfase waarin de gebieden worden getoetst op de 

effectiviteit. Vervolgens komt de ontwerpfase waarin er de gemeenten, bedrijven in de haven en de 

grondeigenaren een belangrijke rol spelen. Wanneer deze drie partijen op dezelfde lijn zitten, kan er een 

ontwerp worden gemaakt voor de gebieden. Aaneensluitend komt de realisatiefase waarbij de visie 

geïmplementeerd wordt. De beheer en onderhoudsfase is als laatste aan bod, waarbij er geen einddatum 

aan gebonden is. Bij de realisatie van een nieuw gebied, doorloopt het gebied dezelfde fases.  

 

Beroepsproduct  

Het beroepsproduct is weergegeven in figuur 19 en bijlage 8. De potentiekaart biedt mogelijkheden voor 

verschillende gemeenten om natuurlijke bufferzones te realiseren met hulp van de bedrijven in de haven. 

Doordat de gemeenten geholpen worden met financieren, is de kans groot dat de natuurlijke bufferzones 

daadwerkelijk aangelegd worden. Wanneer meer gemeenten belangstelling hebben hiervoor, zullen er ook 

meer natuurlijke bufferzones gerealiseerd worden. Hiermee kan gezegd worden dat de potentiekaart 

indirect invloed heeft op de realisatie van natuurlijke bufferzones en daardoor invloed uitoefent op het 

klimaat en het effect van depositie. Deze invloeden zijn terug te zien in conceptueel model 1 en 2. 

Kortom, de potentiekaart zorgt indirect voor vermindering van de klimaatproblemen maar ook dat er een 

balletje gaat rollen bij de gemeenten en bedrijven in de haven waardoor de klimaatproblemen nog beter 

verholpen zullen worden en biodiversiteit versterkt. Om het effect te optimaliseren moeten er veel 

natuurlijke bufferzones gerealiseerd worden, die voor verbinding of vergroting zorgen van bestaande 

natuurgebieden.   
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7. Discussie 
In dit hoofdstuk wordt de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. Dit wordt besproken 

aan de hand van de methodes die gebruikt zijn, het beroepsproduct en het vervolgonderzoek.  

Of de gevolgen van de klimaatproblemen door de realisatie van de acht gebieden verbeterd wordt, kan in 

twijfel gebracht worden. De hoeveelheid CO2 in de lucht zal na de realisatie van de acht gebieden niet veel 

verschillen met voor de realisatie. Dit komt omdat het aantal bomen die gerealiseerd zullen worden, erg 

weinig is ter vergelijking van de CO2-uitstoot in Nederland. Om voornamelijk CO2 in de lucht te 

verminderen, moet dit probleem bij de bron aangepakt worden. Daarnaast kan in twijfel worden getrokken 

of de wateroverlast en de grondwaterstand daadwerkelijk zal veranderen. In de meeste gebieden hanteert 

het waterschap een vast peil waardoor hemelwater dat infiltreert ook weer afgevoerd zal worden. Dit heeft 

gevolgen voor de grondwaterstand en voor de droogte. Omdat er geen waterbuffer opgebouwd kan 

worden in de bodem, zal de droogte in de zomer toe blijven nemen. Daarnaast zal de wateroverlast maar 

op enkele plekken afnemen waar groen geplant is. Om wateroverlast op klei- en veengronden tegen te 

gaan, is de realisatie van groen te weinig. Het hemelwater infiltreert niet zo snel als dat het valt, waardoor 

het water afgevoerd moet worden voor minder wateroverlast. Om hittestress in het gebied te verminderen, 

moet er voornamelijk bomen geplant worden. Omdat veel gebieden zich inzetten voor de weidevogels, 

wordt de hittestress niet optimaal aangepakt. Wel kan er gezegd worden dat al het groen dat wordt 

aangelegd, zorgt voor verkoeling. De biodiversiteit wordt verbeterd doordat er bijvoorbeeld meer 

akkerranden bloem- en kruidenrijk zullen worden. Wel heeft deze kleine verandering minder effect dan 

wanneer een groot gebied hierin veranderd wordt. Om echte verandering in de luchtkwaliteit, hittestress 

en biodiversiteit te zien, zal het project moeten lopen zodat er meer gebieden bijkomen. Doordat het 

project afhankelijk is van de gemeenten, bedrijven in de haven en de grondeigenaren kan er niet met 

zekerheid gezegd worden dat het gaat werken. De gemeenten hebben allemaal de ambitie om hun natuur 

te versterken en uit te bereiden, het probleem is echter dat hiervoor weinig ruimte en geld beschikbaar is. 

De gemeenten krijgen geen of te weinig geld van de overheid om in dit soort gebieden te investeren. 

Hiermee kan gezegd worden dat dit een complex probleem is. 

 

Methode  

De enquête is door 12 gemeenten ingevuld waarbij de gemeente Hoeksche Waard hem twee keer heeft 

ingevuld. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de enquête hiermee in twijfel worden gebracht. Zo kan de 

enquête door iemand anders van dezelfde gemeenten, anders worden ingevuld. Daarnaast had de enquête 

eerder verstuurd moeten worden naar de gemeenten omdat het even duurt voordat de gemeenten de 

enquête en e-mails met vragen beantwoorden. Wanneer dit het geval was, zou er meer tijd zijn om dieper 

in de gebieden te duiken en zo meer kennis van de gebieden te ontvangen. Ook zouden er meer gebieden 

naar voren kunnen komen. De enquête had ook een vervaldatum moeten hebben, wat niet het geval was. 

Hierdoor kwamen er aan het einde van het onderzoek nog enkele antwoorden binnen waardoor door 

gebrek aan tijd er geen nieuwe gebieden uitkwamen. Dit was het geval bij de gemeente Hoeksche Waard.  

Ook de MCA kan in twijfel worden gebracht. Doordat de MCA gebaseerd is op kaartenanalyse, trekt dit de 

validiteit in twijfel. De kaarten kunnen door anderen anders worden afgelezen waardoor die uitkomsten 

van de MCA verschillend kunnen zijn. Daarnaast kunnen de kaarten afwijken van de werkelijkheid, wat 

waarschijnlijk het geval is bij de subscore ‘gezondheid’. De uitkomsten van de MCA waren verschillend met 

de uitkomsten van de gevoeligheidsanalyse. Het is hierbij moeilijk te verklaren welk van de twee correct is, 

of dat ze allebei niet valide zijn. Om een effectief gebied te realiseren is het belangrijk dat alle subscores 

goed zijn en niet één. Daarnaast is er geen weging meegenomen in de MCA door gebrek aan tijd en contact 

met de verschillende gemeenten. Hoe belangrijk de gemeente de criteria van de MCA zou vinden, had 
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meegenomen kunnen worden in de enquête. Hiermee zou er snel en overzichtelijk een weging gecreëerd 

worden. 

Sommige berekeningen van de gevoeligheidsanalyse, om de validiteit van de MCA te berekenen, zijn 

gebaseerd op aannames. Zo is de criteria hittestress gebaseerd op aannames omdat er kennis over het 

gebied ontbreekt. Zo kan het daadwerkelijke waterverbruik van de berk verschillend zijn met de aanname 

die is gebruikt. 

Doordat er weinig gemeenten reageerde op de verstuurde e-mails met vragen over het gebied, kan de 

gebiedsbeschrijving van de gebieden in twijfel worden gebracht. Echter waren er wel betrouwbare 

documenten van enkele gebieden aanwezig die door de gemeenten zelf geschreven waren. Ook enkele 

gebieden hadden geen uitbereid document met de plannen voor het gebied, waardoor de visie van het 

gebied niet volledig helder was.  

 

Beroepsproduct  

De potentiekaart voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de probleemanalyse. Zo geeft de potentiekaart 

natuurlijke bufferzones duidelijk weer waar de potentiële gebieden liggen. Echter is de omvang van de 

gebieden niet nauwkeurig getekend, waardoor de betrouwbaarheid van de oppervlakte in twijfel kan 

worden getrokken. Dit komt doordat sommige gebieden geen kaart hebben van de omvang van de 

gebieden. Zo heeft de gemeente Westvoorne geen kaart gestuurd waarbij precies de oppervlakte van de 

gebieden Kippenschuur, Middelweggebied en de Schapengors polder zijn weergegeven. Daarnaast is er 

geen concreet plan voor het gebied in Midden-Delfland. De oppervlakte van het gebied is gebaseerd op een 

aanname die gemaakt is tijdens het interview met de gemeente. Bij de meerwaarde in de MCA had de 

verbinding of vergroting van bestaande groenstructuren meegenomen moeten worden. Verbinding van 

verschillende groenstructuren bevorderd de biodiversiteit en zorgt ervoor dat het nieuwe gebied sneller 

wordt gebruikt door de dieren. Echter vergroten of verbinden de meeste gebieden wel al bestaande 

groenstructuren. Een reden hiervoor kan zijn omdat dit een visie is van de gemeenten die ze willen 

waarmaken. Zo kijken zij voornamelijk naar het verbinden en/of het versterken van bestaande 

groenstructuren. Voor een overzichtelijke MCA had echter wel deze meerwaarde meegenomen moeten 

worden.  

De potentiekaart is gemaakt zodat de bedrijven in de haven in één oogopslag zien waar de gebieden liggen 

die zij kunnen financieren. Echter lost de potentiekaart geen problemen op. Wel zorgt de potentiekaart 

ervoor dat de gebieden sneller gerealiseerd worden omdat deze gebieden gefinancierd zullen worden. 

Hierdoor worden uiteindelijk de klimaatproblemen sneller aangepakt samen met het versterken van de 

biodiversiteit en de recreatie. 

 

Vervolgonderzoek  

Er wordt verwacht dat er uiteindelijk meer bedrijven in de haven mee willen werken aan dit concept, het 

financieren van natuurlijke bufferzones om zo duurzamer te worden. Wanneer het project van start gaat, 

zal snel het balletje rollen waardoor meer bedrijven mee willen werken. Hierdoor is het aan te raden om 

een vervolgonderzoek te starten waarbij NMZH blijft zoeken naar gebieden die kunnen dienen als 

natuurlijke bufferzones en om het contact tussen de verschillende gemeenten en NMZH te onderhouden 

en te verbeteren. Zo kan er een website worden opgezet om de ideeën van burgers of bedrijven over hun 

gebied te horen. Hiermee kan snel informatie verzameld worden over de gebieden. Ook moeten er nieuwe 

contacten gelegd worden om tot nieuwe gebieden te komen. Hiervoor kan onder anderen de enquête 

worden gebruikt. Ook moet bij het vervolgonderzoek de gemeenten en de verschillende bedrijven in de 

haven samengebracht worden om de mogelijkheden tot gebiedsverandering te bespreken. Daarnaast is het 
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ook verstandig om boeren en de bedrijven in de haven samen rond de tafel te zetten zodat ook de boeren 

de middelen hebben om hun land gedeeltelijk in te richten voor de biodiversiteit. Niet alleen de drie partijen 

moeten bij een gebracht worden, ook partijen zoals natuurorganisaties en overheidsinstanties moeten met 

elkaar praten. Natuurorganisaties hebben veel kennis van hun omgeving en ideeën hoe de biodiversiteit 

verbeterd kan worden. Zou zouden de boswachters samengebracht moeten worden met de gemeenten en 

waterschappen omdat dit kan leiden tot nieuwe gebieden en tot het versterken van de omgeving. Kortom, 

er moeten meer gesprekken georganiseerd worden met de overheidsinstanties, bedrijven in de haven en 

de natuurorganisaties.  
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8. Aanbevelingen 
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen er een aantal aanbevelingen worden gedaan op de methode, 

beroepsproduct en het vervolgonderzoek.   

Methode  

De enquête is een werkende methode om in contact te komen met verschillende gemeenten. Het wordt 

aangeraden om door te gaan met deze methode wanneer er gezocht wordt naar nieuwe gebieden. Ook 

meer gesprekken met natuurorganisaties zoals een boswachter kan leiden tot nieuwe gebieden.  

De MCA is een goede methode voor het vergelijken van de gebieden. Echter is de subscore ‘groen’ niet 

betrouwbaar genoeg om hem mee te nemen in dit onderzoek. Daarom moet er onderzocht worden hoe 

deze subscore betrouwbaar kan worden gemaakt zodat de MCA in de toekomst gebruikt kan worden bij 

het afwegen van de gebieden. Wanneer de MCA wordt gebruikt in het vervolgonderzoek, is het verstandig 

om de uitkomsten van de MCA te bespreken met de desbetreffende gemeenten. Dit voorkomt fouten in de 

MCA en maakt de MCA betrouwbaarder. 

Voor de optimalisatie van het gebied zijn enkele eisen benoemd. Er wordt verwacht dat er meer 

aandachtpunten zijn dan in het hoofdstuk wordt besproken. Hierdoor is het belangrijks dat er gezocht blijft 

worden naar meer eisen om de optimalisatie te vergroten. 

Het belangrijk dat dit project doorgaat om het effect van de gebieden te vergroten. Door meer kansrijke 

gebieden te vinden en te realiseren, zal er een verbind van groenstructuren ontstaan. Wanneer het bij deze 

twee of acht gebieden blijft, zal het effect niet enorm groot zijn. Het is belangrijk dat er genoeg promotie 

voor dit project wordt gemaakt zodat verschillende gemeenten en bedrijven in de haven hieraan mee willen 

werken. 

 

Beroepsproduct  

Om de potentiekaart betrouwbaarder te maken, moet er feedback worden gevraagd aan de gemeente die 

voorkomen in de potentiekaart. Echter was hier geen tijd voor tijdens het onderzoek. Daarnaast is het 

verstandiger als de potentiekaart besproken wordt door NMZH met de gemeenten. Hierdoor kan er direct 

diepgang in het gesprek komen en onduidelijkheden over de potentiekaart worden voorkomen.  

 

Vervolgonderzoek 

Gemeente Midden-Delfland is een interessant gebied voor natuurlijke bufferzones omdat de 

kringloopboeren in het gebied staan open voor veranderingen die gunstig zijn voor het milieu. Zo willen zij 

meewerken om meer water vast te houden in het gebied. Echter weten zij, net zoals de gemeente Midden-

Delfland, niet goed hoe dit gerealiseerd kan worden. Hierbij speelt geld zeker een rol waardoor de 

financiering van de bedrijven in de haven een goed toekomstperspectief biedt. Hierdoor moeten de boeren 

met de bedrijven in de haven samengebracht worden om de mogelijkheden te bespreken. Het wordt hierbij 

aanbevolen dat een externe partij zoals NMZH deze rol op zich neemt omdat de gemeente hier geen tijd 

voor heeft. Daarnaast wordt er aanbevolen dat er contact wordt opgenomen met de gemeente Hoeksche 

Waard omdat zij bezig zijn met het zoeken naar mogelijkheden voor natuurlijke bufferzones langs de 

natuurnetwerken om de biodiversiteit en openluchtrecreatie te verbeteren. Hierdoor ligt in deze gemeente 

potentie voor de realisatie en/of versterken van natuurlijke bufferzones. Evenals de gemeente Hoeksche 

waard, heeft de gemeente Dordrecht ook potentie. Zo zijn er in de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) enkele 

plekken die kunnen dienen als natuurlijke bufferzones omdat deze plekken in het heden nauwelijks gebuikt 

worden. Daarnaast worden de dijken niet ingezet voor het versterken van de biodiversiteit. Op de meeste 

dijken houden schapen het gras kort. In plaats van schapen op de dijken te laten grazen, kunnen de dijken 
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ook bloem- en kruidenrijk worden zodat het aansluit op de NDB en insecten een grotere leefomgeving 

krijgen.  

Ook moeten de gemeenten meer samenwerken zoals de gemeenten rondom Midden-Delfland. Zo werken 

de gemeenten in Voorne-Putten weinig samen om meer groen in de omgeving te kunnen realiseren. Alle 

gemeenten hebben geld te kort waardoor ze geen natuurlijke bufferzones of natuurcompensatie kunnen 

realiseren, terwijl hiervoor wel de ruimte is. De gemeenten willen niet in een ander gebied investeren 

omdat ze zelf ook de ruimte hebben. Echter zou dit voor de inwoners van de gemeenten wel gunstig zijn 

omdat er dan meer groen komt. NMZH zou deze gemeenten bijeen kunnen brengen om dit te kunnen 

bespreken. Daarnaast zou NMZH ook de tussenpersoon hierin kunnen blijven tot het contact en de 

samenwerking tussen de gemeenten goed gaat.  

NMZH moet als tussenpersoon blijven dienen bij het contact tussen de verschillende partijen. Pas wanneer 

het contact goed is tussen de bedrijven en het project op gang is, kan NMZH de positie als tussenpersoon 

verlaten. Om eventuele latere discussies te voorkomen tussen de partijen, is het belangrijk dat NMZH alleen 

de positie als tussenpersoon verlaat als beide partijen te vertrouwen zijn. 

Bij het zoeken naar nieuwe gebieden, of bij het beoordelen van nieuwe gebieden, wordt er aanbevolen dat 

er wordt gekeken naar het verbinden of vergroten van verschillende groene gebieden. Hierdoor wordt het 

effect van natuur dan het effect van natuur in een kaal gebied.  

Om het effect van de natuurlijke buffers te vergroten, moet er verder gezocht worden naar eisen die hierbij 

belangrijk zijn. Daarnaast is het handig om deze eisen overzichtelijk weer te geven en meegeven aan de 

beheerders. Hierdoor zien zij snel wat zij kunnen doen voor het optimaliseren van het gebied. Doordat ze 

dit zelf niet hoeven te onderzoeken, zullen zij deze eisen sneller gebruiken en vervolgens meegeven of 

informeren aan de onderhouders.  

Wanneer het project gestart is en eenmaal loopt, is het belangrijk dat NMZH blijft zoeken naar nieuwe 

gebieden die veranderd kunnen worden naar natuurlijke bufferzones. Door deze gebieden tijdens het 

project te vinden, blijft het project lopen waardoor het uiteindelijk een groot project wordt. Als er pas 

gezocht wordt nadat de acht gebieden gerealiseerd/geregeld zijn, dan ligt het project tijdelijk stil waardoor 

het project uit het ook verloren kan gaan bij de partijen. Hierdoor wordt er aangeraden om tijden het 

project te blijven zoeken naar nieuwe gebieden. Daarnaast is het verstandig om nieuwe investeerders te 

zoeken door de bedrijven in de haven te benaderen. Hoe groter het project wordt, hoe meer bedrijven in 

de haven uiteindelijk mee willen doen omdat ze niet achter willen blijven. Hierdoor is het verstandig om 

contact te houden met de bedrijven in de haven of ze te blijven benaderen. 

Door er zo veel mogelijk bedrijven in de haven en gemeenten mee moeten werken met het project, wordt 

er aanbevolen om een website te maken voor dit project. Op die website kan vervolgen benoemd worden 

hoeveel geld er nodig is voor een gebied en hoeveel geld daarvoor nog nodig is. Hiermee kunnen bedrijven 

snel en gemakkelijk investeren in een gebied. wanneer een bedrijf veel geld inlegt, kan de naam van zijn 

bedrijf worden benoemd op de website. Wanneer een bedrijf veel geld investeert kan zijn naam benoemd 

worden op een bord in het gebied. Dit zorgt er waarschijnlijk voor dat bedrijven niet achter willen blijven 

wanneer zij zien dat hun concurrent wel meewerkt aan het project.  

De bedrijven in de haven kunnen op verschillende manieren het gebied financieren. Zo kunnen ze in één 

keer geld geven voor de realisatie of ze kunnen als het ware een abonnement op het gebied nemen. Hierbij 

geven ze elke maand geld voor beheer, onderhoud en het verbeteren van het gebied. Wel is het belangrijk 

dat van tevoren goede afspraken hierover gemaakt worden tussen de gemeenten en de bedrijven in de 

haven.  
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Bijlage 1 Enquête  

 

Figuur 1 Antwoorden vraag 11 enquête  
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Bijlage 2 Klimaatbomen 
Tabel 1 Klimaatbomen (Groenvanbijons, 2018) (Thegreencities, 2019) (Hiemstra, 2018) (IPS, 2018) 

 Boom Hazelaa
r 

Sierappe
l 

Winter 
Linde 

Zilver 
Linde 

Veld 
esdoorn 

Kolische 
esdoorn 

amberboo
m 

hartbladig
e els 

Winterei
k 

Robinia  Schietwil
g 

Ingewikkelde 
naam 

Corylus 
colurna 

Malus 
Evereste 

Tilia 
cordat
a 
Rancho 

Tilia 
tomentos
a Brabant 

Acer 
campestr
e Elsrijk 

Acer 
cappadociu
m Rubrum 

Liquidambar 
styracifl ua 
Worplesdon 

Alnus 
cordata 

Quercus 
petraea 

Robinia 
pseudoacaci
a 

Salix alba 

Grootte +++ ++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ 

Klimaat: int. 
Neerslag 

+ + ++ ++ + + ++ ++ ++ ++ ++ 

Zeer natte 
periodes 

      +    ++ 

Zee droge 
periodes 

      +    ++ 

Droogte  + + + ++ +++ + + + + +++ + 

Klimaat: 
opwarming 

+ + +++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ 

Vastleggen 
CO2 

+++ +++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ +++ ++++ ++++ ++++ 

Wegvangen 
NOx/)3 

 +++ +++ +++ +++ +++ ++++ +++  ++++ +++ 

Wegvangen 
fijnstof 

++ + ++ +++ ++ ++ + + ++ ++ +++ 

Nektarbron 
insecten 

 +++ ++++ ++++ +++ ++ +   ++++ ++ 

Stuifmeelbro
n insecten 

 +++ ++ ++ ++ ++ + +++ +++ + ++ 

Voedselbron 
vogels  

Nee  Ja  Nee  Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja   Ja  

Inheems   Ja  Ja   Ja   Ja Ja   Ja  
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Figuur 2 Legenda Klimaatbomen (Groenvanbijons, 2018) 

 

Winterlindes vs Robinia’s:  

de winterlinde zorgt voor meer schaduw doordat het een grotere boom is met een dichte boomkruim. 

Daarnaast verdampen deze bladeren veel water wat zorgt voor verkoeling. De robinia is een kleinere boom 

met een minder dichte kruin en een klein bladoppervlak. Wat leidt tot minder schaduw en meer 

verdamping. Toch zorgt de robinia voor meer verkoeling dan de winterlinde. Dit komt door de verdamping 

van water uit het gras waar de bomen op staan. Dit komt omdat de robinia een stuk minder water drinkt 

dan de winterlinde. Zo is er rond de robinia meer grondwaterverdamping door het gras omdat de boom 

zelf weinig water verbruikt. De winterlinde daarentegen drinkt veel water waardoor er minder grondwater 

overblijft om te verdamping via het gras. Dit zorgt ervoor dat het gras rondom de winterlinde sneller 

verdroogt dan het gras rondom de robinia (IPS, 2018). 
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Bijlage 3 Interviews  

Interview Marcel Westerhout 
Gemeente Westvoorne:  Teamhoofd Sport, Economie en Recreatie 

Datum: 12-04-2021 

Onderwerp: Sint-Annapolder, Kippenschuur en Middelweggebied 

- Sint-Annapolder, Kippenschuur en Middelweggebied zijn drie gebieden in de gemeente 

Westvoorne die in het heden bestaan uit landbouwgrond of bebouwing.  

- Om de stikstofproblematiek aan te pakken in de gemeente Westvoorne, hebben zij als visie om 

meer groen te realiseren in de gemeente. Dit is dan ook de reden dat zij gebiedsverandering willen 

in het gebied. Daarnaast willen zij de natura2000 gebieden versterken. 

- Kippenschuur: bij Duinstraat staan in het gebied drie grote kippenschuren. Deze kippenschuren 

kunnen gesloopt worden waarvoor groen in de plaats kan komen. Rondom de kippenschuren is al 

groen aanwezig waardoor de realisatie van meer groen zorgt voor een aansluiting van 

groenstructuren. Echter heeft Stichting Het Zuid-Hollands Landschap geen geld om de 

kippenschuren te laten slopen. 

- Middelweggebied: grenzend aan Noorddijk en aan natuur. Het gebied is verdeeld in verschillende 

percelen en heeft een oppervlakte van ongeveer 14ha. De bruine percelen worden niet meer 

gebruikt en zijn van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze percelen zijn verpacht aan een boer. 

Natuurmonumenten zou deze pacht willen afkopen van de boer om hier groen aan te leggen. Naast 

het gebied is al groen aanwezig waardoor het groen verder uitgebreid wordt. De gemeente gaat 

hier binnenkort met de provincie en Natuurmonumenten over in gesprek.  

- Polder Schapengors: gebied tussen de Rondeweiweg en Schapengorsedijk met een oppervlakte 

van ongeveer 56ha. Ook is er nog ruimte naast de Schapengorsedijk. De boer in het midden van dit 

gebied wil stoppen met boeren. De familie heeft bij de gemeente verzocht om een extra woning te 

mogen bouwen in ruil voor het saneren van de agrarische bebouwing. Getracht wordt dit verzoek 

en de plannen voor natuurontwikkeling te koppelen, zodat 43 van de 56 ha grond verworven kan 

worden door de provincie. Er zijn ook campings in dit gebied maar die mogen niet uitbreiden. Hier 

zal in het kader van de natuurontwikkeling wel contact mee gezocht worden. 

- De duinen en andere delen van het gebied hebben te maken met stikstofdepositie. Hierdoor willen 

zij landbouwgronden omzetten naar natuurontwikkeling omdat de depositie terug te dringen en 

natuur te ontwikkelen.  

- Uit een eerste ecologische scan blijkt dat de polder Schapegors niet geschikt is voor weidevogels. 

Daarnaast zijn de potentiële gebieden te druk voor de weidevogels.  

- De waterhuishouding moet verbeterd worden zodat er meer water vastgehouden kan worden in 

de duinen. Dit kan worden gerealiseerd bij de polder Schapengors. Hier willen ze graag natte natuur 

realiseren, een overgangszone als het ware. 

- Er kan alleen kleine oppervlaktewater in het gebied aangelegd worden. 

- Ze willen graag ook meer recreatie in het gebied realiseren. Dit zal dagrecreatie worden in de vorm 

van wandelen en fietsen. Door meer recreatieplekken in het gebied aan te leggen, wordt de druk 

op de recreatiegebieden in de natura2000gebieden verkleind. Dus is beter voor de natuur. Doordat 

er veel mensen nu in de natura2000 gebieden recreëren wordt de natuur overbelast. Dit komt 

doordat mensen zich niet aan de regels houden. Zo lopen de honden los en wijken mensen soms 

van het pad af. 

- De natuurorganisatie en de gemeente heeft geen geld beschikbaar voor het afkopen van de boeren 

en het slopen van de kippenschuren. 
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Interview Ingrid ter Woorst 
Gemeente Midden-Delfland: Beleidsmedewerker landelijk gebied 

22-04-2021 

Onderwerp: aanleiding van enquête 

- In de enquête is bij vraag 7 “Wanneer uw gemeente van plan is natuurlijke bufferzones en/of 

natuurcompensatiegebieden te realiseren in het buitengebied, hoe groot is de kans dat dit niet 

doorgaat/wordt uitgesteld vanwege een krap budget?” het cijfer 0 in gevuld. Dit is omdat Ingrid de 

vraag anders interpreteerde dan de andere gemeenten die de enquête heeft ingevuld. De 

gemeente Midden-Delfland heeft een apart budget voor ‘Duurzaam Boer blijven’ wat afkomstig 

van de realisatie van de A4. Zo heeft de gemeente MD, met andere partijen, afgesproken dat de 

het doortrekken van de A4 gecompenseerd moet worden. Dit compensatiegeld dat ervoor is 

vrijgemaakt, is onder anderen beschikbaar voor ‘Duurzaam Boer Beheer’, ‘Kringloopboeren’, 

‘werken aan korte ketens’. Dit geld is hiervoor speciaal beschikbaar en kan dus niet gebruikt 

worden voor andere zaken bij de gemeente. Daarnaast hebben zij ook de ‘stichting groenfonds 

Midden-Delfland’ samen met andere gemeenten, waarvoor het geld alleen mag worden gebruikt 

voor groen in het gebied, zoals voor de weidevogels of beheer van graslanden. Echter hebben zij 

ook minder geld beschikbaar voor realisatie of onderhoud omdat het Rijk geen geld meer geeft en 

de provincie beperkt geld heeft voor beheer en onderhoud van bestaande gebieden. Daarnaast 

geven ze beperkt geld aan de gemeenten om gebieden te ontwikkelen maar niet om deze gebieden 

dan vervolgens ook te beheren. Kortom, ook de gemeente Midden-Delfland heeft gebrek aan geld, 

net als de andere gemeenten aangezien alle gemeenten minder geld krijgen dan voorheen.  

- 8 gemeenten (gemeente Westland en gemeente Lansingerland en alle gemeenten die daartussen 

zitten, dus ook Rotterdam) zetten zich in voor open polderlandschap, weidevogels en 

cultuurhistorie. Echter moet er wel naar de toekomst gekeken worden waardoor de polder 

meerdere functies kan vervullen. Er zijn verschillende visies hiervoor en één thema hiervan is water 

vasthouden. Water vasthouden in de polder kan op verschillende manieren: onderwater drainage, 

peil opzetten en meer greppels graven. Echter is het voor de boeren niet fijn als het waterpeil in 

de slootjes verhoogd wordt. Dit is omdat er dan op de percelen verschillende grondwaterstanden 

ontstaan waardoor delen van het land lager komen te liggen dan andere delen. Een nadeel van 

onder water drainage, is dat het erg duur is en het vergroot de watervraag.  Greppels graven is als 

het ware ook drainage maar een nadeel hiervan is, is dat er hiervoor land ingeleverd moet worden 

door de boeren. Een voordeel hiervan is dat de waterstand hoger wordt en het gebied natter, wat 

gunstig is voor de weidevogels. 

- De boeren willen graag meehelpen om ervoor te zorgen dat hun land meerdere functies krijgen, 

zoals waterbergen, om zich in te zetten voor klimaatverandering. Echter weten zij niet goed hoe 

dit gerealiseerd kan worden.  

- Boeren willen niet opgekocht worden. Daarnaast zijn er geen middelen om het gebied daarna te 

onderhouden. Het ideale is om samen met de boeren hieruit te komen zonder dat zij opgekocht 

worden om het land meerdere functies te geven. Het land blijft van de boeren en de boeren zijn 

hierbij ook de beheerder. Daarnaast is het een stuk goedkoper als de boeren het gebied beheren.  

- Het verschil tussen de gemeente MD en andere gemeenten is dat de boeren in de gemeenten MD 

zich al inzetten voor duurzaam boeren. Zij zijn hiermee de koplopers van Nederland. In andere 

gemeenten is dit niet altijd het geval waardoor de gemeenten daar sneller opkopen.  

- Boeren opkopen in Midden-Delfland is om drie redenen niet effectief: (1)Kost veel geld, (2) 

gemeente heeft ook andere instrumenten in handen zoals ruimtelijke ordening, (3) de boeren 

werken al tientallen jaren mee dus ze hoeven niet opgekocht te worden omdat ze mee willen 

helpen.  
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- Weidevogels hebben veel rust en ruimte nodig waardoor er maar beperkte recreatie in het gebied 

mogelijk. Zo kan er gewerkt worden met tijdszones. Daarnaast heeft de gemeente MD al veel 

recreatiemogelijkheden. 

- Voornamelijk aan de randen van de gemeente zijn veel recreatiezones, dit zorgt ervoor dat het 

binnengebied van de gemeente ingezet kan worden voor weidevogels en weinig recreatie. Wel zijn 

er ‘vliegende wandelpaden’ in het binnengebied aanwezig. Dit zijn wandelpaden die alleen 

bewandeld kan worden buiten het broedseizoen.  

- De gemeente MD bestaat uit klei en uit veen. Hierdoor zijn er verschillende waterpeilen aanwezig 

in de gemeenten. Zo heeft klei een lagere grondwaterstand dan veen om zo oxidatie te voorkomen.  

- De provincie vindt bodemdaling niet zo erg waardoor zij zich meer willen richten op het groene 

hart. Hier is de gemeente het niet mee eens omdat zij en de boeren erg bereid zijn om te 

verbeteren en zich in te zetten. Daarnaast kunnen de boeren een voorbeeld zijn voor andere 

boeren in andere gemeenten. 

- Er zijn geen specifieke gebieden in MD die aangewezen zijn worden voor meerdere 

gebiedsfuncties. Dit betekent niet dat deze gebieden er niet zijn. Om deze te vinden moet er met 

de boeren rondom de tafel gezeten worden samen met de bedrijven in de haven om de 

mogelijkheden te vinden. 

- Een boer waarmee gesproken werd, zag valuta voor veen zitten.  
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Bijlage 4 Kaarten voor Q-gis 

Nmr Kaart Bron 
Kaart gebruikt voor 
criteria 

1 Geluidsreductie door groen (WUR, 2018) - 

2 
Verspreidingsgebied zure 
vennen 

Pdok - 

3 pH-waarde bodem (Goedbodembeheer, 2016) - 

4 Ecosysteemdiensten (WUR, 2018) Biodiversiteit 

5 Natura2000 Pdok Biodiversiteit 

6 Natuurnetwerk (Zuid-Holland, 2018) Biodiversiteit 

7 Weidevogelgebied (Zuid-Holland, 2018) Biodiversiteit 

8 Laagstegrondwaterstand  (Klimaatatlas, 2018) Droogte 

9 Hoogst grondwaterstand (Klimaatatlas, 2018) Droogte 

10 
Vochttekort rond het jaar 
2050 met een W+ klimaat 

(Klimaateffectenatlas, 2017) Droogte 

11 
Peilbeheer waterschap 
Hollandse Delta 

(Waterschap Hollandse Delta, 2021) Grondwaterstand 

12 
Peilbeheer 
Hoogheemraadschap 
Delfland 

(Hoogheemraadschap Delfland, 2021) Grondwaterstand 

13 
Peilbeheer waterschap 
Rivierenland 

(waterschap Rivierenland, 2021) Grondwaterstand 

14 Stedelijk hitte-effect (Klimaateffectenatlas, 2017) Hittestress 

15 
Hittekaart, 
gevoelstemperatuur 

(Klimaateffectenatlas, 2017) Hittestress 

16 Luchtzuivering door groen (WUR, 2018) Luchtkwaliteit 

17 Ligging industrie en co2 Pdok Luchtkwaliteit 

18 Luchtvervuiling (DCMR, 2021) Luchtkwaliteit 

19  Stikstofoxiden 2019 (Atlasleefomgeving, 2019)  Luchtkwaliteit  

20 Groene recreatie fietsen (WUR, 2018) Recreatie 

21 Groene recreatie wandelen (WUR, 2018) Recreatie 

22 Landschapsaantrekkelijkheid (WUR, 2019) Recreatie 

23 Bodemsoort (Zuid-Holland, 2014) Wateroverlast 

24 Waterberging (WUR, 2018) wateroverlast 

25 Wateroverlast, aantal buien (WUR, 2018) wateroverlast 

26 Geomorfologische kaart Pdok Wateroverlast 

27 Hoogtekaart Pdok Wateroverlast 

28 Wateroverlast (Zuid-Holland, 2014) Wateroverlast 
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Bijlage 5 MCA 
De MCA is ingevuld door verschillende kaarten en gebieden met elkaar te vergelijken. Zo wordt er naar 

referentieplekken gekeken om de juiste waarde in te vullen. Elk gebied wordt met een soortgelijk gebied 

afgewogen. Welk gebied dit vervolgens is, wordt benoemd bij de MCA zelf. Daarnaast wordt de MCA ook 

ingevuld door de kennis van het gebied en de gemeente die is opgebouwd tijdens het doorspitten van de 

bestemmingsplannen, enquête en de interviews. In de legenda wordt omschreven hoeveel punten bij welke 

criteria wordt gegeven. Echter zijn er een paar uitzonderingen waarbij de legenda niet representatief is voor 

de MCA. Deze punten worden vervolgens gegeven op de kennis die er van het gebied is.  

Beschrijving MCA 
Tabel 8 Criteria en weging MCA 

 

 

Criteria 
Aan de hand van de klimaatveranderingseffecten, biodiversiteit en de gezonde leefomgeving, zijn er 

verschillende criteria opgesteld. Deze criteria zijn: wateroverlast, grondwaterstand, verdroging, hittestress, 

biodiversiteit, recreatie, luchtkwaliteit, huidige gebiedsfunctie, oppervlakte gebied en toegevoegde 

waarde. De puntenverdeling van deze criteria wordt beoordeeld door middel van kaartenanalyse. Bijlage 4 

weergeeft de kaarten die gebuikt zijn bij het beoordelen van de desbetreffende criteria.   

Wateroverlast  

Door klimaatverandering heeft het Rijnmondgebied steeds meer te kampen met wateroverlast. Zoals 

genoemd in hoofdstuk 2, neemt de intensiteit van neerslag toe in een kortere periode. Dit leidt tot 

wateroverlast. Echter zijn de meeste gebieden gelegen in het buitengebied waardoor hier minder 

wateroverlast aanwezig is. Toch kan wateroverlast in de buitengebieden op natuurgrond voor problemen 

zorgen. Zo kan natuur beschadigen doordat zij onder water staan. Om deze redenen is het criterium 

‘wateroverlast’ toegevoegd aan de MCA. De definitie van de MCA is gebaseerd op de wateroverlastkaarten 

die gebruikt zijn om de criteria te beoordelen. Door een gemiddelde te kiezen, ligt de uitkomst van de 8 

gebieden meer bij elkaar en kan de MCA specifieker worden ingevuld (Rijksoverheid, 2021).  

Grondwaterstand  

Door de klimaatverandering zijn er steeds vaker periodes van droogte waardoor bomen en planten met 

droogtestress te maken kunnen hebben. Om deze droogte te verminderen, moet Nederland kampioen 

worden in het hemelwater bergen om zo voor een buffer te zorgen. Hierdoor is het van belang om weer te 
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geven of de grondwaterstand veranderd na de realisatie en hoe hoog deze ongeveer is. een lage 

grondwaterstand zal als gevolg hebben dat de vegetatie in de zomer sneller last hebben van droogtestress 

dan vegetatie met een hoge grondwaterstand. Daarnaast bestaat de ondergrond van Rijnmond grotendeels 

uit klei en voor een klein gedeelte uit veen. Wanneer de grondwaterstand te laag is, klinken beide 

grondsoorten in wat leidt tot bodemdaling. Daarnaast oxideert veen als gevolg van uitdroging, hierbij wordt 

er CO2 uitgestoten. Om dit te voorkomen is het van belang dat de grondwaterstand hoog genoeg blijft. 

Daarnaast is een hoge grondwaterstand gunstig voor de weidevogels (Deltares, 2015) (knmi, 2020).  

Droogte  

Tijdens de warme zomers, vindt er veel direct en indirect verdamping van het grondwater plaats. Deze 

indirecte verdamping komt door bomen en planten. Door de evaporatie van de bomen en planten verdampt 

er veel water. Hierdoor daalt de grondwaterstand wat nadelige effecten heeft op de bomen en planten. 

Wanneer de wortels van de vegetatie niet meer bij het grondwater komt, verdrogen ze en kunnen ze 

doodgaan. Veel gebieden willen groen realiseren waardoor dit een belangrijke punt is om mee te nemen 

(knmi, 2020). De verdroging wordt berekend aan de hand van kaartenanalyse hoe erg de grondwaterstand 

daalt. Wanneer een plant of boom verdroogt is afhankelijk van het soort type. Sommige bomen hebben 

oppervlakkige wortels en bij andere bomen gaan de wortels diep de bodem in. Daarnaast kan de ene boom 

beter tegen droogte dan de ander (Groenvanbijons, 2018) (Thegreencities, 2019). De definitie van droogte 

is gebaseerd op het gemiddelde in Zuid-Holland.  

Hittestress  

Naast het zakken van het grondwater tijdens warme zomerdagen, vindt er ook in deze periode hittestress 

plaats. Hittestress komt voornamelijk in de steden voor waar veel verhard is en weinig onverhard. 

Onverharde gebieden, voornamelijk bomen, zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen. Dit komt door 

de schaduw die zij bieden en door de evaporatie. Hittestress brengt gevolgen met zich mee voor mens en 

dier. Om ook dit probleem te verminderen, moet er meer koelte worden gecreëerd (Klimaateffectatlas, 

2019). Bomen zorgen voor koelt door het creëren van schaduw en voor de evaporatie. Ook gras en andere 

kleine vegetaties zorgen voor koelte door de evaporatie. Hierbij geldt, hoe meer groen er wordt aangelegd, 

hoe meer koelte er wordt gecreëerd. Hoeveel groen er in het gebied komt en de hittestress in het gebied, 

zorgen voor de definitie van hittestress in de MCA (waterenklimaat, 2019). 

Biodiversiteit  

De biodiversiteit neemt af in Nederland door gebrek aan habitat. Er zijn veel verschillende soorten dieren 

in Nederland die een andere leefomgeving willen. Zo is het voor de weidevolgels belangrijk dat het een 

open gebied is en is voor andere vogels groene gebieden belangrijk. Om afname van de biodiversiteit te 

voorkomen moet de habitat voor dieren toenemen. Hoe groter en groener de habitat van de dieren, hoe 

groter de kans is dat het gebied veel dieren aantrekt (Kooijmans, 2014) (Stadszaken, 2019). 

Recreatie  

Buiten recreatie is belangrijk voor de mens. Voornamelijk in de Coronatijd is gemerkt dat er onvoldoende 

buitenrecreatiemogelijkheden zijn. Er staat veel druk op de huidige recreatieplekken, wat verminderd moet 

worden. Daarnaast is het gezond voor de mens om in de buitenlucht te zijn. De buitenrecreatie wordt getest 

op de aanwezigheid van wandel- en fietspaden en op de landschapsaantrekkelijkheid.  

Luchtkwaliteit  

De luchtkwaliteit verslechtert in het Rijnmondgebied. De slechte luchtkwaliteit zorgt voor astmatische 

problemen bij mensen en soms erger. De luchtkwaliteit kan verbeterd worden door het planten van bomen 

omdat bomen de lucht zuiveren. Hierbij geldt, hoe meer bomen, hoe beter de lucht gezuiverd wordt. Bij de 

luchtzuivering wordt er gekeken naar de CO2, en NOx omdat deze gassen opgenomen kunnen worden door 

de bomen (knmi, 2020) (Luchtmeetnet, 2021). 
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Gebiedsfunctie  

De huidige gebiedsfunctie is meegenomen omdat elk gebied in het heden een andere functie heeft. Voor 

sommige gebieden moeten er boeren worden opgekocht en met andere gebieden wordt er niks gedaan. 

Dit is belangrijk om mee te nemen omdat de huidige functie al een goede functie kan hebben. Hierdoor is 

het beter om gebieden te veranderen waarmee niks wordt gedaan in het heden. 

Oppervlakte gebied  

Hoe groter een gebied is, hoe meer impact de criteria hebben. Wanneer in een groot gebied veel planten 

worden gepland, zal hier meer koelte gecreëerd worden dan op kleinere gebieden. Om deze impact mee 

te kunnen nemen, is de oppervlakte van het gebied toegevoegd aan de MCA. 

 

Toegevoegde waarde 
Elk gebied is anders en elk gebied heeft een andere functie. In de toegevoegde waarde wordt weergegeven 

welke extra functie het gebied heeft. Echter wordt de toegevoegde waarde niet meegerekend in de score. 

Dit is omdat het extra is en niet bijdraagt tegen de klimaatveranderingseffecten, biodiversiteit en de 

gezonde leefomgeving.  

Naast de criteria, hebben de gebieden allemaal een toegevoegde waarde na de gebiedsverandering. De 

toegevoegde waarde is toegevoegd aan de MCA omdat elk gebied een andere visie heeft en het hierdoor 

te ingewikkeld wordt om deze waardes tussen de criteria te zetten. Wel is het belangrijk om deze waardes 

te benoemen omdat het zorgt voor een duidelijk overzicht hoe het gebied er vervolgens uit komt te zien. 

Deze toegevoegde waardes zijn niet meegenomen in de berekening. Dit is omdat deze waardes niet 

doorslaggevend moeten zijn voor het eindresultaat maar puur om een duidelijker beeld van het gebied te 

krijgen. In tabel 3 zijn de toegevoegde waardes weergegeven. 

Tabel 9 Toegevoegde waardes 

Toegevoegde waarde 
     

x Weidevogels 

x Druk verminderen op omliggende natuurgebieden 

x Speeltuinen voor kinderen 

x Goede bereikbaarheid  

x Meerwaarde woningen door groen (Wageningenduurzaam, 2018) 

X Voorbeeld voor andere gemeenten               

 

Puntentelling en berekening  
Tabel 4 weergeeft de waarde van de symbolen die wordt gebruikt bij de beschrijvingen van de criteria in 

tabel 5. Bij de puntentelling is ++ en 1 hetzelfde. Hierbij is 1 het hoogst en 0 het laagst. Tabel 6 laat de 

berekening zien die gebruikt is bij het berekenen van de verschillende scores van Dordwijkzone. Echter is 

deze berekening representatief voor de berekeningen van alle gebieden. 

De gebieden worden ook berekend op de effectiviteit. Hiermee wordt bedoeld hoeveel effect de 

verandering heeft van het gebied. Hoe hoger de effectiviteit, hoe nuttiger de verandering is. Bij het 

berekenen van de effectiviteit wordt het percentuele verschil van de ‘voor’ en ‘na’ situatie berekend. Er 

wordt hierbij van uitgegaan dat de ‘na’ situatie de optimale situatie is.  
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Tabel 10 Puntentelling 

Punten  
++ 1 

+ 0,75 

+- 0,5 

- 0,25 

-- 0 
 

Tabel 11 Uitleg en puntenverdeling per criteria 
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Tabel 12 Berekening scores van MCA 

 

 
 

Midden-Delfland 
De gemeente Midden-Delfland heeft de ambitie om meer water vast te houden in het gebied in plaats van 

het water af te voeren. Samen met de kringloopboeren willen zij dit waarmaken. Dit houdt in dat het land 

van de boeren een klein beetje aangepast moet worden. Echter is er nog geen specifiek plan om meer water 

vast te houden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om meerdere slootjes op het land van de boeren te graven 

zodat er op meerdere plaatsen water de bodem opgenomen kan worden. Een soortgelijk project hiervan is 

‘Valuta voor Veen’. Met dit idee is de MCA ingevuld. Met een hogere grondwaterstand, wordt het gebied 

aantrekkelijker voor de weidevogels. Deze boeren zitten zich daarnaast ook in voor de weidevogels 

waardoor zij de komst van de weidevogels stimuleren.  

Criteria Voor Punten Uitleg 

Wateroverlast 

0,5 

Er zal wateroverlast bij hevige neerslag optreden in de 

toekomst. Het gebied bestaat uit agrarisch gebied waardoor 

er niet snel wateroverlast is. dit komt onder anderen omdat 

het hemelwater gemakkelijk de bodem in kan infiltreren en 

omdat het water snel afgewaterd kan worden via de 

slootjes. 

Grondwaterstand 

0,75 

Uit het peilbeheer en grondwaterstandkaarten is af te 

leiden dat de gemiddelde grondwaterstand ongeveer tussen 

de 0.4 en 0.5m ligt beneden het maaiveld. 
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Verdroging 

0,75 

Doordat er veel slootjes in het gebied ligt dat continue 

water aanvoert en vervolgens wordt opgenomen in de 

bodem, zorgt dit ervoor dat de grondwaterstand niet veel 

daalt tijdens warme dagen. 

Hittestress 

0,75 

Het gebied kent weinig hittestress. Wel dient het gebied als 

een airco voor het gebied. omdat verder het gebied geen 

bomen heeft, wordt er een + gegeven. 

Biodiversiteit 0,5 De grondwaterstand is nu te laag voor de weidevogels. 

Recreatie 

0.25 

Het gebied heeft een tekort aan recreatie zoals wandelen en 

fietsen, vooral in de groene omgeving. Dit kan onder 

anderen komen omdat de visie voor de gemeente openheid 

is waardoor er meer open gebieden zijn en geen bomen.  

Luchtkwaliteit 

0.25  

In het gebied staan geen bomen en planten wat zou zorgen 

voor verbetering van de luchtkwaliteit. Echter kent het 

gebied weinig luchtvervuiling. 

Huidige gebiedsverandering 1 Het gebied heeft een agrarische functie.  

Opp. compensatiegebied 

0.75 

Het gebied zelf zal niet veel veranderen aan het oppervlak. 

De kans is groot dat er enkele slootjes worden aangelegd 

om de grondwaterstand te verhogen. Echter heeft wel het 

gehele gebied baat bij de slootjes. Hierdoor wordt er de 

volle punten gegeven omdat het meer effect heeft dan het 

oppervlaktewater dat wordt aangelegd.  Op Q-gis heeft het 

gebied een oppervlakte van 730ha. 

 

Criteria Na Punten Uitleg 

Wateroverlast 
1 

Doordat het hoofdthema water vasthouden is, zal de kans 

op wateroverlast erg klein zijn.  

Grondwaterstand 
1 

Met dit idee zal de grondwaterstand flink stijgen omdat dit 

centraal staat bij de boeren en de gemeente. 

Verdroging 

1 

Door een hoge grondwaterstand en weinig bomen, zal de 

grondwaterstand niet snel dalen. Daarnaast zorgen de 

slootjes ervoor dat de grondwaterstand hoog blijft omdat 

het waterpeil in de slootjes ook zal hoog staat.  

Hittestress 

0,75 

Het gebied kent weinig hittestress. Wel dient het gebied als 

een airco voor het gebied. omdat verder het gebied geen 

bomen heeft, wordt er een + gegeven. 

Biodiversiteit 

0,75 

Een hoge grondwaterstand is goed voor de weidevogels. 

Wel wordt het gebied niet volledig omgezet tot 

weidevogelgebied.  

Recreatie 

0.25 

Het gebied heeft een tekort aan recreatie zoals wandelen en 

fietsen, vooral in de groene omgeving. Dit kan onder 

anderen komen omdat de visie voor de gemeente openheid 

is waardoor er meer open gebieden zijn en geen bomen. Na 
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de implementatie van de visie verandert er niks aan de 

recreatie. Echter kunnen de plannen in de toekomst 

wijzigen.  

Luchtkwaliteit 

0.25 

In het gebied komen geen bomen en planten wat zou 

zorgen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Echter kent 

het gebied weinig luchtvervuiling.  

Huidige gebiedsverandering 

1 

Het gebied heeft al een functie. Echter gaat deze functie 

niet verloren door deze gebiedsverandering. Hierdoor krijgt 

deze criteria ++.  

Opp. compensatiegebied 

10.75 

Het gebied zelf zal niet veel veranderen aan het oppervlak. 

De kans is groot dat er enkele slootjes worden aangelegd 

om de grondwaterstand te verhogen. Echter heeft wel het 

gehele gebied baat bij de slootjes. Hierdoor wordt er de 

volle punten gegeven omdat het meer effect heeft dan het 

oppervlaktewater dat wordt aangelegd.  Op Q-gis heeft het 

gebied een oppervlakte van 730ha. 

 

Westvoorne 
Kippenschuur 

de naam kippenschuur zegt het al, in het gebied staan kippenschuren die niet meer worden gebruikt. De 

gemeenten heeft hier het plan om deze schuren te slopen om hier vervolgens groen voor in de plaats te 

laten komen. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1.5 ha en ligt in een Natura2000gebied. omdat 

het gebied naast een Naturaa200gebied ligt, wordt er voor het invullen van de MCA gekeken naar het 

Natura2000 gebied.  

 

Criteria Voor Punten Uitleg 

Wateroverlast 

1 

De ondergrond van dit gebied bestaat uit zand. Hierdoor 

infiltreert hemelwater gemakkelijk wat lijdt tot geen 

wateroverlast.  

Grondwaterstand 

01 

De bodem bestaat uit zand waardoor de grondwater snel 

daalt. De gws ligt ongeveer 0.75m onder het maaiveld, wel 

is er geen peilbeheer in het gebied omdat het gelegen is in 

Natura2000 (DINOloket, sd). 

Verdroging 

1 

In het Natura2000 gebied rondom de Kippenschuur, is de 

laagste grondwaterstand is tijdens een extreme droge 

zomer beneden de 2 meter. Dit is hetzelfde als de 

gemiddelde grondwaterstand. Hierdoor zullen er planten 

worden geplant die tegen deze lage grondwaterstand 

kunnen.  

Hittestress 

0,5 

Er is weinig hittestress in het gebied. Omdat er nauwelijks 

groen aanwezig is, dient het gebied niet als een airco voor 

de omgeving. 
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Biodiversiteit 

0.5 

Het gebied is gelegen naast een Natura2000gebied. het 

gebied zelf is kaal met een aantal lege kippenschuren. Door 

gebrek aan groen, zal dit huidige gebied een beperkt aantal 

dieren aantrekken. Echter zullen er wel dieren zijn omdat 

het gelegen is naast een natuurgebied.  

Recreatie 

0,75 

In het Natura200gebied mag gerecreëerd worden zoals 

wandelen en fietsen. Dit gebeurt ook volop in het gebied. 

echter is er geen recreatie op de locatie Kippenschuur. 

Omdat er verder wordt gekeken dan alleen het plangebied 

Kippenschuur, krijgt recreatie 0.75 punten.  

Luchtkwaliteit 

0.25 

Er staan weinig bomen in het gebied en het gebied kent 

weinig luchtvervuiling.   

Huidige gebiedsfunctie 

1 

De kippenschuur kent nu geen functie. Hierdoor is het erg 

effectief om de kippenschuren te slopen om er vervolgens 

groen te realiseren. 

Opp. compensatiegebied 0 Het gebied is relatief een klein gebied vergeleken met de 

andere gebieden. Hierdoor zal het effect van de criteria 

minder effectief zijn dan wanneer het een groot gebied is. 

 

 

Criteria Na  Punten Uitleg 

Wateroverlast 

1 

Het gebied kan veel water bergen waardoor er weinig 

wateroverlast zal optreden. 

Grondwaterstand 

1 

In het Natura2000 gebied rondom de Kippenschuur, is de 

laagste grondwaterstand is tijdens een extreme droge 

zomer beneden de 2 meter. Dit is hetzelfde als de 

gemiddelde grondwaterstand. Hierdoor zullen er planten 

worden geplant die tegen deze lage grondwaterstand 

kunnen.  

Verdroging 

1 

In het Natura2000 gebied rondom de Kippenschuur, is de 

laagste grondwaterstand beneden de 2 meter. Hierdoor 

zullen we struiken verdrogen en enkele bomen die niet bij 

het grondwater kunnen. Omdat het grondwater altijd laag 

is, zal er rekening worden gehouden met het planten van 

bomen die tegen een lage grondwaterstand kunnen. 

Hittestress 

0,75 

Er is weinig hittestress in het gebied waardoor de realisatie 

van groen in de Kippenschuur zal dienen als een 

omgevingsairco.  

Biodiversiteit 

1 

De habitat van de dieren in het Natura2000 gebied wordt 

vergroot. Dit zal leiden dat het gebied nog meer dieren 

aantrekt. Daarnaast wordt de drukt op natura2000 

verminderd doordat de mensen in het gebied meer 
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verspreid zullen zijn. Hierdoor is er meer rust voor de 

dieren. 

Recreatie 0,75 In het gebied zal gewandeld en gefietst mogen worden.  

Luchtkwaliteit 

0,75 

Het gebied dat veranderd zal worden komt vol te staan met 

bomen. De luchtkwaliteit is niet slecht in dit gebied 

waardoor de bomen de lucht zuiveren voor de gebieden 

eromheen.  

Huidige gebiedsfunctie 

1 

De kippenschuur kent nu geen functie. Hierdoor is het erg 

effectief om de kippenschuren te slopen om er vervolgens 

groen te realiseren. 

Opp. compensatiegebied 0 Het gebied is relatief een klein gebied vergeleken met de 

andere gebieden. Hierdoor zal het effect van de criteria 

minder effectief zijn dan wanneer het een groot gebied is. 

 

Middelweggebied 

grenzend aan Noorddijk en aan natuur. Het gebied is verdeeld in verschillende percelen en heeft een 

oppervlakte van ongeveer 14ha. De bruine percelen worden niet meer gebruikt en zijn van de provincie 

Zuid-Holland. De overige percelen zijn eigendom van de boer. De Gemeente wil deze percelen overkopen 

van de boer om hier groen aan te leggen. Naast het gebied is al groen aanwezig waardoor het groen verder 

uitgebreid wordt. De gemeente gaat hier binnenkort met de provincie over in gesprek.  

Criteria Voor Punten Uitleg 

Wateroverlast 

1 

Het gebied kent weinig wateroverlast. Dit is onder anderen 

te danken aan zand als bodemsoort. De zandbodem zorgt 

ervoor dat het hemelwater snel infiltreert. Daarnaast 

stroomt er weinig hemelwater af naar het gebied omdat de 

omliggende gebieden ook bestaan uit zandgronden.  

Grondwaterstand 

0,25 

Door al het groen, heeft hemelwater de ruimte in te 

infiltreren in de bodem. Doordat het gebied bestaat uit 

zandgrond, zal de grondwaterstand niet veel stijgen. 

Daarnaast ligt het grondwater 1.5m beneden het maaiveld 

(DINOloket, sd) (Waterschap Hollandse Delta, 2021) 

Verdroging 

0,75 

De grondwaterstand is laag en er staan geen bomen in het 

gebied. dit zorgt ervoor dat de grondwaterstand niet erg zal 

dalen.   

Hittestress 0,5 Het gebied kent weinig hittestress.  

Biodiversiteit 

0.25 

Het huidige gebied bestaat uit akkerlanden. Hier is weinig 

voedsel te vinden voor dieren en weinig beschutting. Dit 

zorgt ervoor dat het gebied weinig dieren aantrekt.  

Recreatie 

0,75 

In het gebied mag gerecreëerd worden zoals fietsen en 

wandelen.  

Luchtkwaliteit 

0.25 

Het gebied heeft geen bomen en er is weinig tot geen 

luchtvervuiling.   
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Huidige gebiedsfunctie 

0,5 

Ongeveer de helft van het plangebied is van de gemeenten 

en de andere helft van de boer. De boer moet hiervoor 

worden uitgekocht om groen te kunnen realiseren.  

Opp. compensatiegebied 0,5 Het gebied is 14 ha groot.  

 

Criteria Na Punten Uitleg 

Wateroverlast 

1 

Het gebied kent weinig wateroverlast. Dit is onder anderen 

te danken aan zand als bodemsoort. De zandbodem zorgt 

ervoor dat het hemelwater snel infiltreert. Daarnaast 

stroomt er weinig hemelwater af naar het gebied omdat de 

omliggende gebieden ook bestaan uit zandgronden.  

Grondwaterstand 

0,25 

Door al het groen, heeft hemelwater de ruimte in te 

infiltreren in de bodem. Doordat het gebied bestaat uit 

zandgrond, zal de grondwaterstand niet veel stijgen. 

Daarnaast ligt het grondwater 1.5m beneden het maaiveld. 

Het peil zal niet snel worden aangepast omdat het 

peilbeheer waarin het gebied ligt een grote omvang heeft 

(DINOloket, sd) (Waterschap Hollandse Delta, 2021). 

Verdroging 

0,5 

De grondwaterstand is laag, 1.5 m beneden mv, en er 

komen veel bomen in het gebied. Doordat er bomen in het 

gebied geplant worden, zal de gws dalen bij warme 

zomerdagen.  

Hittestress 

0,75 

Het gebied kent geen hittestress, wel dient het gebied als 

een airco voor de omgeving.  

Biodiversiteit 

1 

Met de aanleg van meer groen aan bestaan groen, wordt de 

leefomgeving van de dieren flink vergroot.  

Recreatie 

0,75 

In het gebied mag gerecreëerd worden zoals fietsen en 

wandelen. Door het huidige gebied in te richten als 

recreatiegebied, wordt de druk op de omliggende 

Natura2000gebied verminderd.  

Luchtkwaliteit 

0.75 

 

Het gebied komt vol te staan met bomen. Dit zorgt ervoor 

dat de lucht gezuiverd wordt. Echter is de lucht hier niet erg 

vervuild in dit gebied waardoor de lucht gezuiverd wordt 

voor de omgeving.  

Huidige gebiedsfunctie 

0,5 

Ongeveer de helft van het plangebied is van de gemeenten 

en de andere helft van de boer. De boer moet hiervoor 

worden uitgekocht om groen te kunnen realiseren.  

Opp. compensatiegebied 0,25 Het gebied is 14 ha groot.  

 

Polder Schapengors 
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Polder Schapengors: gebied tussen de Rondeweiweg en Schapengorsedijk met een oppervlakte van 

ongeveer 15ha. Ook is er nog ruimte naast de Schapengorsedijk. De boer in het midden van dit gebied wil 

stoppen met boeren zijn de geruchten. Hierdoor zal de kans aanwezig zijn dat hij zijn land wil verkopen. Er 

zijn ook campings in dit gebied maar die mogen niet uitbreiden.  

 

Criteria voor  Punten Uitleg 

Wateroverlast 

0.75 

Het gebied bestaat nu uit akkerlanden op kleigrond. Klei 

heeft een kleine doorlatendheid waardoor er bij hevige 

neerslag hemelwater op de bodem blijft liggen. Wel heeft 

het hemelwater alle ruimte om de bodem in te infiltreren 

omdat het gebied volledig onverhard is. Het gebied weinig 

wateroverlast tijdens een extreme bui die eens in de 100 

jaar voorkomt en tijdens een bui die eens in de 1000 jaar 

voorkomt.  

Grondwaterstand 

0,25 

De grondwaterstand is tussen de -1 en -1.5 m vanaf het 

maaiveld. De bodem bestaat uit klei waardoor de 

grondwaterstand al een stuk hoger is dan de andere 

gebieden in Westvoorne (Grondwatertool, 2016).   

Verdroging 

0,75 

De grondwaterstand zal tijdens warme dagen niet veel 

dalen. Dit komt omdat er weinig groen op het gebied staat 

en de gemiddelde grondwaterstand al laag is.  

Hittestress 

0,5 

Het gebied kent weinig hittestress, doordat het gebied geen 

bomen hooft, dient het gebied niet als een airco voor de 

omgeving.  

Biodiversiteit 

0.25 

Het huidige gebied bestaat uit landbouw met beperkte 

bebouwing eromheen. Ook is er een camping aanwezig 

naast het gebied. Hierdoor trekt het gebied weinig dieren 

aangetrokken omdat er weinig beschutting is.   

Recreatie 

1 

In het gebied mag gerecreëerd worden zoals fietsen en 

wandelen. Daarnaast is naast het gebied ook een camping 

aanwezig. 

Luchtkwaliteit 

0,75 

Het is een groot gebied met weinig tot geen bomen. Ook 

kent het gebied weinig luchtvervuiling. Omdat er geen 

bomen in het gebied staan, dient het gebied nu niet als een 

luchtzuiveringsgebied voor de omgeving.  

Huidige gebiedsfunctie 

0,5 

Het gebied is nu nog van de boer. Echter heeft de 

gemeenten gezegd dat de boer wil stoppen. Hierdoor 

worden er 0.5 punten aan deze criteria gegeven i.p.v. 0.25.   

Opp. compensatiegebied 0,5 Het gebied is 12 ha groot.  

 

Criteria Na Punten Uitleg 

Wateroverlast 
1 

Het gebied bestaat uit groen waardoor het niet erg is als er 

wat water op de bodem ligt tijdens een harde regenbui. 
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Daarnaast bestaat de omgeving eromheen gedeeltelijk uit 

groen, wat ervoor zorgt dat er weinig afstroming is 

aangezien het natura2000gebied hoger ligt dan dit 

plangebied. 

Grondwaterstand 

0,25 

Door al het groen, heeft hemelwater de ruimte in te 

infiltreren in de bodem. Doordat het gebied bestaat uit 

zeeklei. Hierdoor zal de grondwaterstand verschillen. 

Doordat groen ook veel water verbruikt, zal de 

grondwaterstand op de zeekleibodem niet veel stijgen. 

Daarnaast is de kans klein dat het peilbeheer wordt 

aangepast omdat er nog enkele boeren in het gebied 

aanwezig zijn. 

Verdroging 

0,5 

De grondwaterstand is laag en er komen veel bomen in het 

gebied, de bomen en struiken hebben allemaal water nodig 

wat lijdt tot een vochttekort.  

Hittestress 

0,75 

Het gebied kent weinig hittestress, wel dient het gebied als 

een airco voor de omgeving.  

Biodiversiteit 

1 

Het gebied ligt naast een Natura2000gebied. Met de aanleg 

van meer groen aan bestaan groen, wordt de leefomgeving 

van de dieren flink vergroot.  

Recreatie 

1 

In het gebied mag gerecreëerd worden zoals fietsen en 

wandelen. Naast het gebied is een camping aanwezig.  

Luchtkwaliteit 

0,75 

Het is een groot gebied met veel bomen. Dit zorgt ervoor 

dat de lucht gezuiverd wordt. Echter is de lucht niet 

extreem vervuild in dit gebied waardoor verbetering 

luchtkwaliteit niet aanzienlijk nodig is maar wel nodig.  

Huidige gebiedsfunctie 

0,5 

Het gebied is nu nog van de boer. Echter heeft de 

gemeenten gezegd dat de boer wil stoppen. Hierdoor 

worden er 0.5 punten aan deze criteria gegeven i.p.v. 0.25.   

Opp. compensatiegebied 0,5 Het gebied is 12 ha groot.  

 

Dordrecht 
Dordwijkzone 

de Dordwijkzone wordt de ruggengraad van Dordrecht en zal dienen als klimaatbuffer. Het verbindt de 

Wantij en de NDB door middel van parken en sportparken. Er is weinig groen in de stad wat zorgt voor veel 

hittestress. De Dordwijkzone moet zorgen voor verkoeling door de realisatie van groen met onder andere 

veel bomen. Sommige gebieden zoals Overkamppark zijn al groen, echter heeft de gemeenten de ambitie 

om dit park nog groener te maken om zo de biodiversiteit te verhogen. De wijken Dubbeldam en 

Sterrenburg hebben te maken met wateroverlast tijdens flinke regenbuien. Om hier de wateroverlast te 

verminderen, willen ze een duiker in de Zeedijk aanleggen zodat het water snel afgevoerd kan worden 

tijdens hevige regenbuien naar de Biesbosch maar ook water binnen kan laten uit de Biesbosch 

(Sterrenburg, 2020).   
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Echter is van dit gebied geen uitgebreid document. In midden juni wordt het volledige plan pas openbaar 

gemaakt met derden. Om deze reden zou de daadwerkelijke punten kunnen afwijken van gegeven punten. 

 

 

Criteria Voor Punten Uitleg 

Wateroverlast 0.25 In het heden hebben vooral de wijken Dubbeldam en 

Sterrenburg te maken met wateroverlast. dit komt 

voornamelijk omdat hier veel verharding is en weinig 

onverhard. Daarnaast liggen deze gebieden lager dan 

andere gebieden waardoor er veel regenwater afvloeit naar 

deze gebieden. Op andere plekken is niet zo veel 

wateroverlast als in de twee wijken. Dit komt voornamelijk 

omdat deze gebieden grotendeels onverhard zijn.  

Grondwaterstand 0.5 De grondwaterstand ligt gemiddeld 0.85m onder het 

maaiveld.  

Verdroging 0.75 De grondwaterstand zal tijdens warme dagen ongeveer 0.5 

m dalen.  

Hittestress 0.5 In het gebied staan al wat bomen, maar niet veel. Het 

gebied heeft te maken met hittestress omdat het in de stad 

gelegen is. Hierdoor is verkoeling van het gebied belangrijk.    

Biodiversiteit 0.25 In het heden zijn er niet veel bomen. Daarnaast is het 

gebied midden in de stad aanwezig waardoor het voor veel 

dieren te druk is om te komen. Dit zorgt ervoor dat het 

gebied weinig dieren aantrekt. 

Recreatie 0.75 Het huidige gebied heeft al recreatie. Echter wordt bij het 

toekomstperspectief meer recreatievoorzieningen 

gerealiseerd waardoor er een verschil in de scores moet 

zijn.  

Luchtkwaliteit 0.5 De luchtkwaliteit is voornamelijk in het noorden en het 

midden van de Dordwijkzone erg slecht. In het zuiden is dit 

minder omdat hier minder verkeer is en meer groen zoals 

de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het gebied heeft niet veel 

bomen, dit komt omdat er voornamelijk open sportvelden 

staan.  

Huidige gebiedsfunctie 0.75 Het gebied is voornamelijk van de gemeente, echter wordt 

de functie hier niet veranderd. Het blijft een sportlocatie 

met meer recreatievoorzieningen.  

Opp. compensatiegebied 0.75 Heeft een oppervlakte van ongeveer 400ha. 

 

 

Criteria Na Punten Uitleg 
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Wateroverlast 

0,75 

Door meer gras en sportvelden te realiseren, is er meer 

ruimte voor het hemelwater om te infiltreren in de grond. 

De sportvelden die worden aangelegd, zijn 

klimaatbestendig. Dit houdt in dat er water doorheen kan 

lopen. Daarnaast wordt er een duiker aangelegd waardoor 

het hemelwater snel afgevoerd kan worden mocht dit nodig 

zijn.  

Grondwaterstand 

0,5 

De grondwaterstand ligt gemiddeld 0.85m onder het 

maaiveld. Doordat het stedelijk gebied is, zal het peilbeheer 

niet veranderen. Er worden juist waterkunstwerken 

aangelegd om water af te kunnen voeren uit het gebied en 

om water in te kunnen laten. 

Verdroging 

0,5 

De grondwaterstand zal ongeveer met 1 meter dalen 

volgens de klimaatatlas. Deze aanname is gedaan door te 

kijken naar de gemiddelde grondwaterstand tijdens extreme 

droge zomer in 2020. 

Hittestress 

0.75 

Midden in Dordrecht wordt er een stuk groen aangelegd. Dit 

zorgt voor directe verkoeling van de stad en dient daarnaast 

als airco voor de verdere omgeving. Wel blijft het gebied 

bestaan uit open velden waardoor er geen optimale 

verkoeling zal plaatsvinden.  

Biodiversiteit 

0,5 

Er wordt geen robuust natuur aangelegd maar voornamelijk 

recreatieplekken. Dit beperkt de aantrekkingskracht van 

dieren. Daarnaast is het gebied midden in de stad aanwezig 

waardoor het voor veel dieren te druk is om te komen. 

Recreatie 

1 

Het gebied wordt ingericht als recreatiegebied. Er zijn 

verschillende soorten recreatievormen aanwezig zoals 

wandelen, fietsen, sportenvelden, paardrijden. 

Luchtkwaliteit 

0.75 

Het gebied kent geen goede luchtkwaliteit. Door meer 

groen, voornamelijk bomen, aan te leggen wordt de 

luchtkwaliteit verbeterd. Echter wordt het gebied geen 

robuust groengebied waardoor de lucht niet optimaal wordt 

gezuiverd. 

Huidige gebiedsfunctie 0.75 Het gebied is voornamelijk van de gemeente, echter wordt 

de functie hier niet veranderd. Het blijft een sportlocatie 

met meer recreatievoorzieningen.  

Opp. compensatiegebied 0.75 Heeft een oppervlakte van ongeveer 400ha. 

 

 

Maassluis en Rotterdam 
Oranjebonnen 

Het gebied “Oranjebonnen” is voortgekomen uit de enquête die verstuurd is. Sonja Commeren van de 

gemeente Muissluis. Het gebied bestaat uit de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder en heeft een totale 
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oppervlakte van 128 ha. Dit gebied zal gevormd worden tot een natuur- en recreatiegebied. Het gebied 

grenst aan het Staelduinse Bos, wat zorgt voor extra ruimte voor natuur en recreatie. In een deel van het 

nieuwe natuurgebied komt ook ruimte voor natuurbegraven (Natuurindebonnen, 2021). De visie van het 

gebied is het behouden van de karakteristieke openheid en uitstraling. Hierbij is het belangrijk dat deze 

visie ook versterkt wordt door het verhogen van natuurwaarden en wandel- en fietspaden toe te voegen. 

Daarnaast is er ook ruimte voor kleinschalige landbouw die verhoging van de natuurwaarden vooropstelt 

en voor landwinkels waar eten en drinken gehaald kan worden. Aan de westkant van het gebied komt een 

parkeerplaats zodat het gebied goed bereikbaar wordt. Verder wordt de Stealduinse bos uitgebreid met 19 

ha bos en jong duin, wat verdroging van het bos tegengaat. De landbouwgrond wordt omgevormd tot 

natuurvriendelijke graslanden en akkers, waarbij samenwerking met een natuurboer mogelijk is. Ongeveer 

91 ha wordt omgevormd naar kruidenrijk grasland en bloemrijke akkers.  

Criteria Voor Punten Uitleg 

Wateroverlast 0.75 Het gebied bestaat voornamelijk uit kleigronden en voor 

een klein gedeelte uit zandgronden. Er is weinig 

wateroverlast in het gebied aanwezig. Dit kan komen 

doordat het gebied bestaat uit akkers waarbij het 

hemelwater snel wordt afgevoerd via de slootjes. Daarnaast 

is het gehele gebied onverhard waardoor het hemelwater 

de tijd krijgt om in de bodem te infiltreren. Ook zorgt 

kortdurende water op de akkers niet voor extreme 

wateroverlast.  

Grondwaterstand 0.5 Het gebied kent grondwaterstand van ongeveer 0.6 tot 1m 

onder het maaiveld (DINOloket, sd).  

Verdroging  Tijdens extreme warme dagen in 2020 daalt de 

grondwaterstand met ongeveer 0.5m. Dit leidt tot 

verdroging.  

Hittestress 0.75 In het plangebied is weinig hittestress aanwezig. Naast het 

plangebied is wel veel hittestress. Het Stealduinse bos dient 

in het heden als omgeving airco.  

Biodiversiteit 0.75 Het gebied trekt in het heden dieren aan. Dit komt onder 

andere door het Stealduinse bos.  

Recreatie 0.75 In het gebied kan voornamelijk gewandeld en gefietst 

worden.  

Luchtkwaliteit 0.75 In het gebied is luchtvervuiling aanwezig. Ook staan er in 

het gebied al bomen die voor de zuivering van de lucht 

zorgen.  

Huidige gebiedsverandering 0.75 Het gebied is grotendeels al in bezit van de gemeente. 

Daarnaast blijven enkele boeren bestaan en helpen zij mee 

om de biodiversiteit en recreatie te verbeteren. 

Opp. compensatiegebied 0.75 Het gebied heet een totale oppervlakte van 128 ha. 

 

Criteria Na Punten Uitleg 
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Wateroverlast 1 Het gebied zal groener worden. Gedeeltelijk met bomen en 

voor het grootste deel uit akkerlanden met kruidig gras en 

akkerbloemen. Doordat er meer vegetatie aanwezig is, 

wordt er sneller water opgenomen door de planten 

waardoor er minder wateroverlast aanwezig is. daarnaast is 

het een natuur en recreatief gebied waardoor tijdelijk water 

op het maaiveld niet voor problemen zorgt.  

Grondwaterstand 0.75 Op veel gebieden zal de natuur het overnemen waardoor er 

een hogere grondwaterstand zal komen. Minder landbouw 

zorgt ervoor dat er minder water wordt afgevoerd.  

Verdroging 0.5 In de huidige situatie is er al te maken met verdroging. Door 

de realisatie van meer bomen en planten, zal de verdroging 

toenemen. Echter stijgt zal grondwaterstand ook stijgen op 

sommige plekken in het gebied tijdens natte periodes, 

waardoor de daling van de grondwaterstand van veel zal 

verschillen.  

Hittestress 1 In het gebied is weinig hittestress aanwezig. Door de 

realisatie van veel bomen, zal de koelte zich meer 

verspreiden waardoor hittestress in het gebied wordt 

aangepakt.  

Biodiversiteit 1 De gebiedsverandering staat in het kader van meer 

recreatie en biodiversiteit. Er komt meer groen en de akkers 

worden aantrekkelijker voor de weidevogels.  

Recreatie 1 De recreatie zal in het gebied nog meer toenemen. Er 

komen restaurantjes, paardrijpaden, meer wandel- en 

fietsroutes en er komt een natuurbegraafplaats.  

Luchtkwaliteit  In het gebied is luchtvervuiling aanwezig. Doordat er meer 

bomen en planten gerealiseerd worden, wordt de lucht 

meer gezuiverd. Echter is deze zuivering ook nodig. 

Huidige gebiedsverandering 0.75 Het gebied is grotendeels al in bezit van de gemeente. 

Daarnaast blijven enkele boeren bestaan en helpen zij mee 

om de biodiversiteit en recreatie te verbeteren. 

Opp. compensatiegebied 0.75 Het gebied heet een totale oppervlakte van 128 ha. 

 

 

BAR-organisatie 
Buijtenland van Rhoon 

Het Buijtenland van Rhoon is een polder in Albrandswaard met een oppervlakte van 600 ha. Het streefbeeld 

over 10 jaar bevat de hoofdlijnen natuur, landbouw en recreatie. Het noorden van het gebied kent 

voornamelijk recreatie zoals wandelen, fietsen en natuurspeeltuinen. In het westelijke en oostelijke 

gedeelte, zijn horecagelegenheden. Het midden van het gebied zal blijven bestaan uit akkerbouw. De 

percelen worden gescheiden door watergangen en aan de randen van de akkers zijn kleurrijke 

akkerbloemen te zien. Om de flora op de akkerlanden terug te brengen is een uitvoerend beheer nodig die 
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goed weet welke werkzaamheden op welk moment moeten worden uitgevoerd. Hierbij is de kennis van 

ecologie en agronomie erg belangrijk. Doordat de agrariërs hiermee gezamenlijk aan de slag gaan, is de 

kans op herstel groot. Het zuiden wordt ingezet voor de weidevogels. Daarom zal het hier een stuk rustiger 

zijn dan op de andere plekken. (Buijtenland van Rhoon, 2019).  

Criteria Voor Punten Uitleg 

Wateroverlast 0.5 Tijdens hevige regenbuien in de toekomst, heeft minstens 

de helft van alle percelen te maken met wateroverlast. 

Hierbij heeft de wateroverlast een hoogte van ongeveer 19-

20 cm. Echter kan in twijfel worden gebracht of water op de 

percelen ook daadwerkelijk voor wateroverlast zorgt.  

Grondwaterstand 0.25 Het grondwater zit ongeveer 1.1m onder het maaiveld. 

Echter verschilt de maaiveldhoogte t.o.v. het NAP. Daarom 

wordt er een gemiddelde genomen van een 

grondwaterstand van ongeveer -1.1m t.o.v. mv. Dit leidt tot 

0.25 punten (Waterschap Hollandse Delta, 2021) 

(DINOloket, sd).  

Verdroging 0.5 Er wordt geschat dat in 2050 de grondwaterstand ongeveer 

0.7 m zal dalen t.o.v. de huidige grondwaterstand.  

Hittestress 0.75 Het gebied kent weinig hittestress. Echter is het gebied wel 

gelegen naast plekken met veel hittestress zoals Rotterdam. 

Het huidig gebied dient als airco voor de omgeving.  

Biodiversiteit 0.5 Het gebied bestaat voornamelijk uit akkerlanden. In het 

heden zetten de boeren zich niet optimaal in om de 

biodiversiteit te verbeteren. Hierdoor wordt er maar een 

beperkt aantal dieren aangetrokken tot het gebied. 

Recreatie 0 Er is te weinig recreatie in het Buijtenland van Rhoon op het 

gebeid van fietsen en wandelen. Daarnaast is er te weinig 

aanbod om deze vormen van recreatie uit te oefenen in 

groene gebieden. Daarnaast is de 

landschapsaantrekkelijkheid laag in het gebied.  

Luchtkwaliteit 0 Het gebied heeft te maken met verschillende soorten 

luchtvervuilingen. Daarnaast staan er weinig bomen of 

struiken in het gebied die de lucht zuiveren. 

Huidige gebiedsverandering 0.75 De meeste boeren in het gebied behouden hun land. Zij 

zullen naast het boeren zich inzetten voor weidevogels.  

Opp. compensatiegebied 1 Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 600ha. 

 

Criteria Na Punten Uitleg 

Wateroverlast 1 Er worden extra watergangen aangelegd om de 

grondwaterstand te verhogen en het weidevogelgebied 

drassiger te maken. Hierdoor zal er nauwelijks tot geen 

wateroverlast optreden omdat het water wordt afgevoerd 

dia de watergangen en omdat er water op de akkers mag 
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blijven liggen. De bodem bestaat uit zeeklei waardoor het 

water langer de tijd nodig heeft om in de bodem te 

infiltreren dan zandgronden.  

Grondwaterstand 0.75 Er worden meer slootjes en meer watergangen aangelegd 

om het gebied drassiger te maken voor de weidevogels. Dit 

zal leiden tot een hogere grondwaterstand. Echter zal het 

grondwater niet zijn volledige gang mogen gaan door de 

aanwezigheid van de akkerbouw.  

Verdroging 0.75 Doordat er meer watergangen worden aangelegd en de 

boeren zich meer inzetten op het drassiger maken van het 

gebied, zal er minder verdroging optreden doordat de 

grondwaterstand hoger zal zijn. 

Hittestress 1 Het gebied krijgt veel meer bomen en struiken. Dit zorgt 

ervoor dat deze groenstructuren koelte afgegeven die 

directe impact hebben op de hittestress in de gebieden 

eromheen.  

Biodiversiteit 1 Eén van de visie van het gebied, is om de biodiversiteit van 

het gebied flink te verbeteren. Hier wordt er voornamelijk 

gekeken de weidevogels.  

Recreatie 1 Een andere visie van het gebied, is om de recreatie flink te 

bevorderen. Er worden verschillende wandel- en 

fietsroutes, speeltuinen en restaurants. 

Luchtkwaliteit 0.5 Het gebied wil de openheid behouden waardoor er relatief 

weinig bomen geplant zullen worden. Hierdoor wordt de 

lucht van het gebied niet optimaal gezuiverd.  

Huidige gebiedsverandering 0.75 De meeste boeren in het gebied behouden hun land. Zij 

zullen naast het boeren zich inzetten voor weidevogels.  

Opp. compensatiegebied 1 Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 600ha. 

 

Bar-organisatie, Zwijndrecht, Rotterdam en H-I-A 
Deltapoort  

Het plangebied omvat het buitengebied van de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik Ido-Ambacht 

en Barendrecht. De nadruk van deze visie ligt op de openheid, recreatie en een groen tussengebied. 

Daarnaast heeft het gebied een tweedelige doelstelling, namelijk het versterken van de economie in het 

gebeid en het verbeteren van de leefbaarheid door het gebied beter bereikbaar en recreatiever te maken. 

Het gebied worden vijf hoofdthema’s onderscheiden, eén hiervan is ‘de groene stadsranden’. Alleen deze 

thema wordt meegenomen in het onderzoek omdat de andere thema’s niet relevant zijn. Deze thema’s 

hebben namelijk nauwelijks groen. De groene stadsrand heeft een oppervlakte van ongeveer 1000ha. Bij 

het hoofthema ‘de groene stadsrand’ gaat het om de ontwikkeling van interessante afwisselende 

parkgebieden inclusief ondersteunend parkprogramma.  Hiermee wordt de horeca, visvijvers, 

voorbeeldtuinen bedoelt. Het vormen prettige contactzones tussen stad en buitengebied. Veel van deze 

gebieden zijn al groen. Met deze visie worden deze gebieden nog aantrekkelijker, groener en beter te 

bereiken. Daarnaast wordt er een verbinding gemaakt zodat er minder versnippering plaatsvindt 

(Stuurgroep Deltapoort, 2012).  
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Criteria Voor Punten Uitleg 

Wateroverlast 0.5 Het gebied heeft in het heden te maken met lichte 

wateroverlast. dit kan komen omdat het huidige gebied 

onverhard is. wel is er wateroverlast aanwezig bij hevige 

buien in de toekomst. De bodem bestaat uit kleigrond 

waardoor het hemelwater niet snel kan infiltreren.  

Grondwaterstand 0.5 De grondwaterstand is in de zomer 0.75m onder het 

maaiveld. Het winterpeil is 1m onder het maaiveld. Echter is 

het gebied erg groot waardoor de maaiveldhoogte op 

verschillende gebieden anders kan zijn.   

Verdroging 0.5 Tijdens warme zomerdagen daalt de grondwaterstand met 

ongeveer 0.5m. Dit leidt tot verdroging van de grond, zeker 

omdat er meer groen wordt aangelegd en geen 

oppervlaktewater. Deze aanname is gedaan door te kijken 

naar de gemiddelde lage grondwaterstand in 2020. 

Hittestress 0.75 Het gebied kent weinig hittestress, dit komt omdat er al 

groen aanwezig is en omdat het niet midden in een stad 

gelegen is. Wel geeft het gebied koelte af aan de omgeving 

waardoor het dient als een airco.  

Biodiversiteit 0.5 Het gebied is groen maar nog niet optimaal groen. Hierdoor 

zal het gebied dieren aantrekken maar niet bijzonder veel. 

Er zijn veel landbouwgronden aanwezig, alleen zetten deze 

landbouwgronden zich niet in voor weidevogels. 

Recreatie 0.25 Het gebied heeft weinig recreatie voor wandelaars en 

fietsers. Beide activiteiten scoren onvoldoende op de 

toetsing. Ook is de landschapsaantrekkelijkheid laag.  

Luchtkwaliteit 0.5 Het gebied heeft te maken met veel luchtvervuiling. Echter 

staan er niet veel bomen in het gebied waardoor de lucht 

gezuiverd kan worden. 

Huidige gebiedsverandering 0.5 Het is een groot gebied. Hierdoor heeft de gemeenten te 

maken met veel verschillende stakeholders. Ook zijn er veel 

landbouwgronden bij betrokken. 

Opp. compensatiegebied 1 Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1000 ha.  

 

 

Criteria Na Punten Uitleg 

Wateroverlast 0.75 Het gebied zal in de toekomst nog groener worden. Door 

meer groen, zal er minder wateroverlast optreden in de 

toekomst. De bodem bestaat uit kleigrond waardoor het 

hemelwater niet snel kan infiltreren. 

Grondwaterstand 0.5 De grondwaterstand is in de zomer 0.75m onder het 

maaiveld. Het winterpeil is 1m onder het maaiveld. Echter is 

het gebied erg groot waardoor de maaiveldhoogte op 
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verschillende gebieden anders kan zijn.  Het gebied zal het 

peilbeheer niet wijzigen.  

Verdroging 0.25 De grondwaterstand zal tijdens warme zomerdagen 

ongeveer 1 meter dalen. Door de aanleg van meer groen, 

zal er meer verdamping optreden waardoor de 

grondwaterstand lager wordt. Deze aanname is gedaan 

door te kijken naar de gemiddelde grondwaterstand tijdens 

extreme droge zomer in 2020. 

Hittestress 1 Het gebied wordt groener. Ook is er veel hittestress in de 

omgeving omdat het gebied omringd is door drukke steden. 

Door meer groen te realiseren zal het gebied nog meer 

koelte afgeven waardoor het direct effect heeft op de 

omgeving, 

Biodiversiteit 0.75 Meer groen zorgt voor het uitbreiden van de habitat van de 

dieren. Een grotere leefomgeving zal vervolgens ook andere 

dieren aantrekken. Het gebied zet zich voornamelijk in op 

recreatie gepaard met groen. Dit zal ervoor zorgen dat het 

gebied niet extreem veel dieren aan zal trekken. Ook is dit 

te danken aan het feit dat het gebied gelegen is in een 

drukgebied die omringd is met steden. 

Recreatie 1 De verandering van het gebied staat volledig in het kader 

van het verbeteren van de leefomgeving door middel van 

het creëren van meer recreatie. Er worden verschillende 

vormen van recreatie gerealiseerd.  

Luchtkwaliteit 1 Er komen veel bomen in het gebied te staan. Daarnaast 

heeft het gebied en de omgeving te maken met veel 

luchtvervuiling. De bomen die geplant zullen worden,  

dienen als zuivering voor het gebied den de omgeving.  

Huidige gebiedsverandering 0.5 Het is een groot gebied. Hierdoor heeft de gemeenten te 

maken met veel verschillende stakeholders. Ook zijn er veel 

landbouwgronden bij betrokken. 

Opp. compensatiegebied 1 Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 1000 ha.  
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Bijlage 6 MCA valideren 

6.1 Berekenen criteria 
Wateroverlast 

De criterium wateroverlast in de MCA is bepaald door middel van twee wateroverlast kaarten van de 

websites Klimaatatlas en Klimaateffectenatlas. Bij kaart van de website Klimaatatlas is gekeken naar een 

regenbui waarbij er 100mm neerslag valt in 2 uur. De kaart van de Klimaateffectenatlas gebruikt een T=100 

bui waarbij er 70mm neerslag valt in 2 uur. Van beide kaarten wordt er een bakkenmodel gemaakt van 

gebied om de wateroverlast van de desbetreffende buien te berekenen. Tijdens extreme regenbuien, 

zorgen bomen ervoor dat het hemelwater minder snel afstroomt waardoor het water langer de tijd heeft 

om in de bodem te infiltreren. Daarnaast zorgt het bladerdak voor de vertraging van hemelwater. Echter 

infiltreert het hemelwater in het gebied Kippenschuur niet sneller. De bodem bij Kippenschuur bestaat uit 

zandgrond waardoor het hemelwater snel infiltreert, 7meter/dag, ongeacht of er bomen staan of niet (ARK 

NATUURONTWIKKELING, 2019) (Grondwaterzakboekje, 2011). 

 

Grondwaterstand 

De grondwaterstand van de MCA is afgelezen van de peilbeheerkaarten van de desbetreffende Waterschap. 

Doordat er een vast peil wordt aangehouden in de gebieden, met uitzondering van het gebied 

Kippenschuur,  is het niet van toepassing om een berekening te maken van een mogelijke stijging van het 

grondwater.  

 

Verdroging 

Bij het berekenen van de verdroging is er gebruik gemaakt van twee verschillende soorten kaarten, 

namelijk: “Gemiddelde laagste grondwaterstand in 2020” die gebruikt is voor de “voor” situatie en 

“Extreme droge zomer in 2020” die voornamelijk gebruikt is voor de “na” situatie. Niet elk jaar is het een 

extreem droge zomer, daarom wordt er gekeken naar de gemiddelde laagste grondwaterstand. Wanneer 

er veel groen wordt gerealiseerd, daalt de grondwaterstand sneller door de evaporatie van het groen. 

Hierdoor is er gekeken naar een extreem droge zomer in 2020.  

2018 had te maken met een extreem droge zomer waarin het ongeveer 20 dagen niet had regent. Daarom 

wordt er voor de “voor” en “na” situatie berekend met een droogte van 20 dagen. Hierbij wordt er voor de 

“na” situatie de evaporatie van de vegetatie meegenomen. In het gebied zullen voornamelijk de vegetatie 

komen die de omliggende gebieden ook hebben. Hier komt voornamelijk de zachte berk voor. Daarom 

wordt er bij het berekenen van de verdroging uitgegaan dat in het plangebied de zachte berk wordt geplant 

(Haskoning Nederland BV,, 2016). 

  

Hittestress 

Hierbij gaat er berekend worden hoeveel graden het koeler wordt door de realisatie van bomen in het 

gebied. door deze aantal graden, kan er bepaald worden of het toekomstige gebied daadwerkelijk als een 

airco zal treden. 

 

Biodiversiteit 

Of het gebied meer dieren aantrekt na de realisatie, kan niet worden berekend. Het gedrag van dieren kan 

voorspeld worden maar niet met zekerheid. Daarnaast ligt het aan de soort vegetatie dat er geplant wordt 
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of het gebied meer verschillende soorten dieren zal aantrekken. Deze factor is dus afhankelijk van de 

indeling van het gebied. Echter is er bij het invullen van de MCA vanuit gegaan dat het gebied optimaal 

wordt ingericht en benut.  

 

Recreatie 

Net zoals de biodiversiteit, kan de recreatie niet worden berekend.  De beschrijving bij de recreatie is 

gebaseerd op de verschillende soorten recreaties in een gebied. Echter kan er wel gecontroleerd worden 

via literatuuronderzoek of er daadwerkelijk het aantal recreatievormen zijn, wat staat aangegeven in de 

MCA. 

 

Luchtkwaliteit 

De verbetering van de luchtkwaliteit is onder anderen afhankelijk van de vegetatie die wordt geplant. Zo 

kunnen bepaalde soorten bomen meer CO2, fijnstof en NOx wegvangen dan andere bomen. Om de 

verandering van de luchtkwaliteit te berekenen wordt ervan uitgegaan dat dezelfde soort vegetatie wordt 

geplant in de omliggende Natura2000gebieden. Vervolgens kan hiermee een schatting worden gemaakt 

voor hoeveel luchtzuivering deze bomen zullen zorgen, hierbij wordt er van volwassen volgroeide bomen 

vanuit gegaan.  

 

Huidige gebiedsfunctie 

De huidige gebiedsfunctie kan niet worden berekend. De huidige gebiedsfunctie is bij het invullen van de 

MCA al onderzocht waardoor er geen andere manieren meer zijn om de huidige gebiedsfunctie te 

controleren. Daarnaast is de huidige gebiedsfunctie van het gebied niet meegenomen in de uiteindelijke 

berekening van de subscores water, groen en gezondheid die maatgevend zijn. 

 

Oppervlakte gebied 

De oppervlakte van het gebied is voor de MCA al nauwkeurig berekend met Q-gis waardoor een controle 

hiervan niet van toepassing is. Daarnaast wordt de oppervlakte van het gebied niet meegenomen in de 

uiteindelijke berekening van de subscores water, groen en gezondheid die maatgevend zijn.  

6.2 Onderbouwing van de uitkomsten van de berekeningen 
Wateroverlast 

Voor De wateroverlast in de “voor” situatie is berekend door middel van een bakkenmodel. Hierbij 
is berekend of er wateroverlast optreedt en eventueel de hoeveelheid hiervan. In het gebied 
staan enkele huizen. Bij deze huizen is het onduidelijk of ze zijn afgekoppeld of niet. Omdat 
deze huizen omringd worden door een Natura2000-gebied, kunnen hier andere bouwregels 
gelden dan voor stedelijke gebieden. Daarom zijn er twee soorten berekeningen gemaakt, 
eén waarbij de huizen niet zijn afgekoppeld en één waarbij de huizen wel zijn afgekoppeld. 
Beide twee soorten berekeningen worden getoetst op een bui van 100mm/2uur en een bui 
van 70mm/2uur.  
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Na In de "na" situatie worden er bomen geplant in het gebied. Bomen zorgen ervoor dat er over 
een langer periode van regen minder wateroverlast optreedt omdat zij grondwater 
opnemen. Bij een regenbui van 2 uur zullen de bomen zo weinig water opnemen dat dit 
nauwelijks te merken is in het bakkenmodel. Op een warme zomerdag verbruikt een berk 
ongeveer 100liter water/dag, zie verdroging na, dit is 100 Liter per uur. Op een regenachtige 
dag zal dit minder zijn omdat de boom bijna geen water verdampt. Om deze reden zijn de 
bomen in deze situatie niet meegenomen waardoor de "voor" en "na" bakkenmodellen er 
hetzelfde uit zien. 

Grondwaterstand 

Voor  De grondwaterstand kan niet gecontroleerd worden door een berekening omdat het peil een 
vaste waarde heeft. Wel wordt er kritisch gekeken naar de criteria bij de grondwaterstand. 
Zo kloppen de waardes van de grondwaterstand niet volledig met de uitleg die erbij gegeven 
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wordt, zoals bij kippenschuur het geval is. bij de tekst staat “De grondwaterstand kan zijn 
gang gaan”, waarbij de volgende waardes voor de grondwaterstand worden gegeven; 0 tot-
0,6 m onder mv. Het gebied Kippenschuur is gelegen in de Voornes Duin, waar als enige 
gebied geen vast peilbeheer is, hiervoor zou er 1 punt gegeven moeten worden. Echter is de 
grondwaterstand hier ongeveer 0.7m onder het maaiveld, waarvoor er 0.75 punten 
toegereikt zou moeten worden. Deze fout speelt echter alleen bij het gebied Kippenschuur 
op omdat dit het enige gebied is waar geen peil wordt beheerd.  

Na  Voor en na de realisatie, wordt het peil niet anders beheert, waardoor het peil afhankelijk 
blijft van het weer. Dezelfde reden als bij de “voor” realisatie geldt ook voor de “na” 
realisatie. Hierdoor moet er 1 punt toegereikt worden in plaats van 0.75. 

Verdroging 

Voor  Uit de berekening is gekomen dat bij een zomerse periode waarbij het 20 dagen niet regent 
in de huidige situatie, er een watertekort ontstaat van 747m3 wat gelijk is aan 60mm per m2. 
Voor de verdamping is 3mm/dag genomen (knmi, sd) Bij deze berekening is ervan uitgegaan 
dat er geen bomen in het gebied staan. Ook is het verhard oppervlakte van de totale 
oppervlakte afgehaald omdat op deze plekken geen verdamping van het grondwater 
plaatsvindt. De oppervlakte van het verharde gebied is berekend met Q-gis. De 
grondwaterstand daalt met 0.06m.  

 
Na  Voor de verdamping is 3mm/dag genomen (knmi, sd). Echter is het niet bekend wat het 

waterverbruik van een berk is. Daarom is er een schatting gemaakt die gebaseerd is op het 
waterverbruik van verschillende bomen. Zo verbruikt een gemiddelde straatboom 50-70 liter 
water per zomerdag. Een beuk, eik en een linde verbruiken 150-300 liter water op een 
zomerdag. Rondom het gebied Kippenschuur, komen ook de zwarte els en de ratelpopulier 
voor. Een populier verbruikt ongeveer 1500 liter water op een dag. Omdat een berk een zeer 
dorstige boom is, wordt er een aanname gedaan dat een berk ongeveer 150 liter water op 
een zomerdag verbruikt. Dit is ruim genomen omdat er ook andere struiken en bomen in het 
gebied komen te staan die ook grondwater verbruiken (bonsaiempire, sd) (Groenwelzijn, 
2016) (vdberk, sd).  
Net zoals de berekening bij de “voor” situatie, zijn de verharde gedeeltes niet meegenomen 
in de berekening. De kippenschuren zijn in de “na” fase weggehaald waardoor de woningen 
het verharde gedeelte is. De oppervlakte van het verharde gebied is berekend met Q-gis, 
1220m2.  
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In de berekening is meegenomen wat de omvang van een berk is en hoeveel ruimte er tussen 
de berken komen te staan. Een berk is een boom die veel licht nodig heeft. Hierdoor is het 
van belang dat er een ruimte tussen de berken is van ongeveer 3m. Ook zal het gebied niet 
volledig uit bomen bestaan maar ook uit andere soort vegetaties en huizen. de oppervlakte 
van het verharde gebied is afgehaald van de ruimte voor het groen. Er is een aanname 
gedaan dat het gebied voor ongeveer 60% met bomen geplant wordt. Deze aanname is 
gebaseerd op het interview met Marcel Westerhout (Westerhout, 2021).  

 
Hittestress 

Voor Een Hollandse linde heeft ongeveer een hoogte van 35m (Bomenstichting, sd). Dit is een 
grote boom. De Hoogste vijf bomen in Nederland hebben een gemiddelde hoogte van 45m 
(monumentaltrees, 2017). Een grote boom is net zo verkoelend als 10 airco’s. Door een grote 
boom wordt de lucht afgekoeld met 2 à 3 graden, zoals bijvoorbeeld een lindeboom. Op de 
grond is dit hoger doordat de boom ook schaduw biedt (Nu.nl, 2019). Een berk wordt 
gemiddeld 20m en heeft minder blaadjes dan een lindeboom (vdberk, sd). Door middel van 
een kruisvergelijking waarbij aangehouden wordt dat de linde een hoogte heeft van 35m en 
gemiddeld voor 2.5 graad verkoeling zorgt, heeft een berk met een hoogte van 20m een 
verkoelend effect van 1.4 graden. 
In het gebied staan nu een paar bomen. Met behulp van een luchtfoto in Q-gis is de 
oppervlakte van de bomen in het gebied berekend. Ook hierbij is er een aanname gemaakt 
van het type boom en de oppervlakte van bladerdak van 7m2 (Plantmania, sd). Hiermee is 
berekend dat er in het gebied ongeveer 175 bomen staan. Deze bomen zorgen voor een 
verkoeling van ongeveer 0.02 graden, wat zo weinig is, dat het verwaarloosbaar is. Echter 
zorgt ook gras voor verkoeling overdag en ‘s avonds. ‘S avonds is de verkoeling groter dan 
overdag omdat het gras overdag snel opwarmt. In een park is het gemiddeld 2 graden koeler 
dan daarbuiten wat komt door het gras. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de huidige 
situatie daadwerkelijk voor verkoeling zorgt in het gebied (waterenklimaat, 2019).  
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Na Bij deze berekening, is dezelfde berekening bij “verdroging na” gebruik om het aantal bomen 

in het gebied te schatten. Verder zijn dezelfde waardes als bij “hittestress voor” gebruikt. In 
het gebied komen ongeveer 2630 bomen, wat zorgt voor een verkoeling van 0.24 graden 
over het gehele gebied in de lucht. Daarnaast zorgt gras ook voor een verkoeling van 
ongeveer 2 graden aan het oppervlak. Dit leidt tot een totale verkoeling aan het oppervlak 
van ongeveer 2.24 graden.  

 
Biodiversiteit  

Voor Ook biodiversiteit kan niet berekend worden omdat er niet met zekerheid gesteld kan 
worden of er daadwerkelijk dieren komen en welke dieren. Om wel te controleren of de MCA 
op dit gebied goed is ingevuld, wordt er door middel van literatuurstudie gecontroleerd.  
De biodiversiteit in een gebied is van veel factoren afhankelijk. Zo is het belangrijk dat het 
gebied op een goede manier beheerd en onderhouden wordt. Om de biodiversiteit te 
vergroten is het van belang dat in het gebied verschillende soorten vegetaties aanwezig zijn. 
Daarnaast moet er bij het onderhouden van het gebied rekening worden gehouden met het 
broedseizoen (Gemeente Tilburg, 2010) .  
Elke soort gebied trekt andere soorten dieren aan. Zo kunnen landbouwgebieden stroken 
van hun land bloemrijk maken voor de insecten. Bij een hoge grondwaterstand wordt het 
gebied aantrekkelijker voor de weidevogels. Zo kunnen boeren samenwerken met de natuur 
om de biodiversiteit te verbeteren.  
bij elk type gebied geldt, hoe groter de biodiversiteit, hoe meer dieren het gebied aantrekt. 
Zo is het belangrijk dat in een natuurgebied verschillende soorten bomen, struiken, planten 
en bloemen staan. Ook een diverse bodem speelt een belangrijke rol bij de biodiversiteit. Zo 
groeien planten en bomen beter door de aanwezigheid van wormen in de grond. Daarnaast 
bevindt er in de bodem ook veel aaltjes, schimmels en bacteriën die samen er voorzorgen 
dat ziekteverwekkers of snelgroeiende soorten niet de overhand kunnen nemen (WUR, sd) 
(Stadszaken, 2019). Een In de steden komen ook steeds meer verschillende soorten vogels 
voor, wat te danken is aan het groener maken van de steden. Echter komen in de steden 
minder soorten verschillende vogels voor dan in een natuurrijk buitengebied (Kooijmans, 
2014).  
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Er kan hieruit dus geconcludeerd worden dat een gebied die groen is met bomen al dieren 
aantrekt. Echter staan er wel lege kippenschuren in het gebied maar omdat deze verlaten 
zijn, is er rust in het gebied. De punten die het gebied in de “voor” fase krijgt, zou daarom 
0.75 moeten zijn. 

Na  De “na” realisatie wordt hetzelfde berekend als de “voor” realisatie.  
Een gebied die volledig groen is met verschillende soorten vegetatie zal nog meer dieren 
aantrekken. Dit is het geval wanneer de visie gerealiseerd is. daarom wordt er aan het gebied 
1 punt toegereikt. 

Recreatie  

Voor  Om de punten die gegeven zijn in de MCA te controleren, wordt er gebruik gemaakt van 
literatuuronderzoek. Hieruit is gekomen dat er rondom het gebied Kippenschuur wel 
meerdere vormen van recreatie is dan alleen wandelen en fietsen. Zo kunnen mensen hier 
ook paardrijden of mountainbiken. Echter bevindt het mountainbikepad zich op dezelfde 
paden als de wandel- en fietsroutes. De ruiterpaden zijn beperkt in het gebied. Ook is er in 
het gebied ook een kampeerterrein die gebruikt wordt door beschermers van het gebied. 
Kippenschuur is gelegen in de Voornes Duin waar veel vormen van recreatie is (Haskoning 
Nederland BV,, 2016). 

Na  Na de realisatie, is het recreatiegebied toegenomen omdat er meer ruimte is voor de 
wandelaars. Echter verandert er verder in de omgeving niets wat nadelig uit zou kunnen 
pakken voor de reactie (Haskoning Nederland BV,, 2016).  

Luchtkwaliteit 

Voor  Het is erg ingewikkeld om een berekening te maken van het effect van groen op de 
luchtkwaliteit. Daarom wordt er literatuuronderzoek gedaan naar het effect van groen op de 
luchtkwaliteit en of er daadwerkelijk een verontreinigde lucht is. in de huidige situatie staan 
er een paar bomen in het gebied Kippenschuur. 
Beplanting legt vervuiling in de lucht vast. Gassen zoals stikstofoxiden en ozon neemt het 
blad op via de huidmondjes. Wanneer er meer blaadjes zijn, worden er meer gassen 
opgenomen die gefilterd worden. Hierbij is het wel van groot belang dat de beplanting 
gezond is en dat het niet te maken heeft met droogtestress. Bij droogtestress sluiten de 
huidmondjes waardoor er geen gassen opgenomen kan worden. Doordat bomen veel 
bladeren hebben, zuiveren bomen het beste de lucht, Loofbomen zijn erg geschikt voor het 
filteren van gassen, een berk is een loofboom (Pronk & van Dijk, 2008). 
De NOx-concentratie neemt in Rijnmond af. De NO2-grenswaarde voor het uurgemiddelde 
werd niet overschreden. Echter neemt de luchtvervuiling af in Nederland door de 
coronapandemie. Door de pandemie zijn meer mensen verplicht thuis te blijven waardoor er 
minder verkeer op de wegen en in de lucht aanwezig is. Zo was in begin 2019 de NO2 uitstoot 
velen malen hoger dan in maart 2020 (knmi, 2020). Wel is er in heel Rijnmond luchtvervuiling 
aanwezig, op de ene plek erger dan op de andere plek. Daarnaast verspreid luchtvervuiling 
zich gemakkelijk. De CO2-uitstoot is daarnaast in Nederland ook veel te hoog, waardoor de 
kans groot is dat op deze manier het klimaatdoel van een reductie van 49% CO2 niet gehaald 
gaat worden. CO2 is een broeikaseffect wat dus ook luchtvervuiling is. Hierdoor kan er 
gesteld worden dat in heel Nederland luchtvervuiling is maar op sommige plekken erger, 
zoals bij de snelwegen (Klimaatakkoord, sd) (NOS, 2021) (knmi, 2020) (Luchtmeetnet, 2021). 

Na De “na” realisatie wordt hetzelfde berekend als de “voor” realisatie. Na de implementatie 
zijn er meer bomen aanwezig die meer luchtvervuiling uit de lucht kunnen filteren.  
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Bijlage 7 onderbouwing proces naar realisatiefase 
Voorverkenningsfase 

Bij de voorverkenningsfase worden gebieden gezocht die veranderd kunnen worden naar natuurlijke 

bufferzones. Hierbij kunnen de bestemmingsplannen van de gemeenten worden gebruikt en kan er contact 

opgenomen worden met verschillende overheidsinstanties om te vragen of zij potentiële locaties weten.  

 

Verkenningsfase 

Wanneer er potentiële gebieden gevonden zijn, kunnen deze gebieden worden getoetst om te controleren 

of ze daadwerkelijk interessant zijn om hierin te investeren. Deze toetsing kan gehouden worden door 

middel van de MCA en interviews. Daarnaast is het belangrijk dat de potentiële gebieden andere 

natuurgebieden versterken of verbinden om hierdoor een groter effect te creëren. De gebieden die goed 

uit de toetsing zijn gekomen, worden vervolgens in de potentiekaart geplaatst.  

 

Ontwerpfase 

Door middel van de potentiekaart heeft de NMZH een overzicht waar de potentiële gebieden liggen in 

Rijnmond. Vervolgens neemt NMZH contact op met de gemeenten waarin de acht gebieden liggen om te 

vragen en te overleggen of zij het desbetreffende gebied willen veranderen naar natuurcompensatie of 

natuurlijke bufferzone. Wanneer de gemeente aan boord gaan met het idee, wordt er contact opgenomen 

met de bedrijven in de haven die willen investeren. Als de bedrijven in de haven mee willen werken, wordt 

er contact gezocht met de grondeigenaren. Wanneer alle drie de partijen bereid zijn om mee te werken 

met de gebiedsverandering, wordt er met elkaar besproken hoe de visie van het gebied vormgegeven gaat 

worden en hoeveel geld hiervoor nodig is. in de verkenningsfase is onderzoek gedaan waar het gebied 

voornamelijk goed voor is (water, groen en/of gezondheid) en wat verbeterd kan worden. Vervolgens 

kunnen de ontwerpers met de visie aan de slag. De kans dat de desbetreffende gemeenten niet akkoord 

gaan met dit project is klein. De gemeenten krijgen namelijk geld voor een plan die zij al hadden. 

Voornamelijk de grondeigenaren kunnen een risico zijn in dit project.   

 

Realisatiefase 

Deze potentiekaart wordt vervolgens online gezet zodat alle geïnteresseerde externe erbij kunnen. 

Wanneer andere gemeenten lucht van dit project krijgen, waarbij bedrijven in de haven hulp bieden aan de 

gemeenten, zullen waarschijnlijk meer gemeenten gebieden hebben die ook zij willen veranderen naar 

natuurlijke bufferzones of natuurcompensatie. Ook wordt in deze fase de visie geïmplementeerd.  

 

Beheer en onderhoud 

Na de realisatie van het gebied moet het gebied beheerd en onderhouden worden. Het onderhouden van 

het gebied is een terugkerend proces. Het onderhouden van het gebied is belangrijk om het gebied 

functioneel te houden. Daarnaast kan door goed onderhoud het effect van het gebied vergroot worden. In 

hoofdstuk 5.3.1 staan enkele eisen die hiervoor kunnen zorgen. Voor het beheer en onderhoud van 

natuurcompensatiegebieden, heeft het Rijk geld beschikbaar. Het geld voor beheer en onderhoud van 

natuurlijke bufferzones kan gerealiseerd worden via crowd funding. Ook de gemeenten zullen geld 

beschikbaar moeten maken voor beheer en onderhoud. Daarnaast kan overlegd worden met de bedrijven 

in de haven hoe zij willen investeren in de gebieden. De gebieden hoeven niet om de beurt deze fases te 

doorlopen maar kunnen tegelijk van start gaan. De mankracht van MNZH is bepalend hoeveel gebieden 
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tegelijk deze fases kunnen doorlopen. Om het effect van de natuurlijke bufferzones te vergroten, is het 

belangrijk dat het project gaat lopen waardoor er meer natuurlijke bufferzones wordt aangelegd dan alleen 

de acht gebieden. Om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en de biodiversiteit te 

verbeteren is het van groot belang dat het project gaat lopen en dat de verschillende fases meerdere malen 

aan bod komen.  
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Bijlage 8 Beroepsproduct 

 

Figuur 1 Beroepsproduct: Potentiekaart natuurlijke bufferzones 
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Beschrijving  

Natuurlijke bufferzones en natuurcompensatiegebieden zorgen ervoor dat de 

klimaatveranderingsproblemen verminderd worden. Door meer groen aan te leggen, wordt de 

waterberging in de bodem groter. Dit water dient in droge periodes als waterbuffer en zal leiden tot 

mindere verdroging van vegetatie. Daarnaast treedt er minder wateroverlast op in de gebieden doordat er 

water in de boem kan infiltreren en hier geborgen kan worden. Het implementeren van meer groen zal ook 

de biodiversiteit stimuleren. Dit is te danken aan het vergroten van de habitat van de dieren. Een ander 

voordeel is dat meer groen verkoelt en een grote bijdrage zal leveren aan het verminderen van hittestress, 

wat mens en dier goed zal doen. Voornamelijk bomen, maar ook ander groen, geven veel koelte af. Dit 

komt doordat zij schaduw creëren maar bovenal door de evaporatie. Door meer bomen te planten wordt 

de koelte verspreid waardoor het gebied als het ware als een airco dient. Daarnaast zuiveren bomen ook 

de lucht, ze nemen CO2 op en zetten dit vervolgens om in zuurstof. Door meer CO2 weg te vangen, wordt 

de klimaatverandering niet versterkt. Ook vangen bomen NOx op wat leidt tot een gezondere leefomgeving. 

Daarnaast gaat de realisatie van natuurlijke bufferzones gemakkelijk gepaard met openluchtrecreatie.  

Het implementeren van meer groen kan gerealiseerd worden door investeringen van bedrijven in de haven. 

Dit zijn bedrijven die in het verleden vaak milieuvervuilend zijn geweest en dit graag willen compenseren. 

Het nieuwe groen wordt geïmplementeerd als natuurlijke bufferzone of natuurcompensatiegebied. Het 

samenwerken van de gemeente met de bedrijven in de haven zorgt ervoor dat deze gebieden daadwerkelijk 

geïmplementeerd worden omdat geld geen obstakel meer vormt en de wilskracht groot is. De realisatiefase 

zal hierdoor sneller verlopen. Om het gebied te transformeren naar natuurlijke bufferzone, moet NMZH 

contact opnemen met de desbetreffende gemeenten, de grondeigenaren van het gebied en de bedrijven 

in de haven. Hierbij moeten deze partijen toestemming geven om het gebied te veranderen. Wanneer dit 

het geval is, kunnen de partijen met elkaar overleggen hoe het gebied vormgegeven gaat worden en 

hoeveel geld hiervoor nodig is. Vervolgens kunnen de gebieden gerealiseerd worden nadat ze de 

ontwerpfase zijn doorlopen. Wanneer eenmaal bedrijven hierin gaan investeren, zullen uiteindelijk meer 

bedrijven meewerken aan dit project. Als dit balletje gaat rollen, kunnen er uiteindelijk veel natuurlijke 

bufferzones en natuurcompensatie gerealiseerd worden waardoor bovenstaande punten versterkt zullen 

worden. 

De Potentiekaart is het beroepsproduct dat is opgeleverd bij dit onderzoek voor Natuur en Milieufederatie 

Zuid-Holland (NMZH). Door de Potentiekaart krijgt NMZH een duidelijk overzicht waar de gebieden in 

Rijnmond liggen met de potentie om te veranderen naar natuurlijke bufferzones en natuurcompensatie. In 

de Potentiekaart is weergegeven van welk van de acht gebieden de realisatie naar natuurlijke bufferzones 

het meest effectief is. Deze effectiviteit is berekend met behulp van een Multi Criteria Analyse (MCA), 

waarbij onderscheidt is gemaakt tussen de subscores water en gezondheid. De subscore ‘gezondheid’ houdt 

in dat realisatie van het gebied en verhogende waarde heeft voor verschillende recreatiemogelijkheden en 

dat luchtvervuiling in het gebied minder zal worden door de luchtzuiverende werking van bomen. De 

subscore ‘water’ houdt in dat de realisatie van het gebied goed is om wateroverlast te voorkomen, een 

hoger grondwaterpeil te realiseren en om droogte in het gebied te verminderen.  Wanneer een gebied het 

hoogst scoort op een subscore, is de effectiviteit van de gebiedsverandering het hoogst. Dit gebied zal 

daarom aangeraden worden om als eerste te veranderen. Voor de subscore ‘gezondheid’ scoort het gebied 

Deltapoort het hoogst en voor de subscore ‘water’ Buijtenland van Rhoon, zie figuur 1 voor de ligging van 

deze gebieden. De overige rode gebieden in figuur 1 hebben de potentie om ook te veranderen naar 

natuurlijke bufferzones. Echter is hier de effectiviteit van de gebiedsverandering van deze gebieden niet 

het hoogst, maar dat houdt niet in dat de verandering niet effectief is. Na de realisatie van de gebieden 

Buijtenland van Rhoon en Deltapoort, kunnen de rode gebieden gerealiseerd worden.  

 


