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1. Inleiding

Als Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
(NMZH) hebben wij in 2021 met het project 
‘Potentiekaart Rijnmond Bufferzones en 
Natuurcompensatie’ een onderzoek gedaan 
naar potentiële gebieden in de regio Rijnmond 
voor natuurcompensatie en de inrichting 
van natuurlijke bufferzones. Op basis van 
deze inventarisatie en analyse hebben wij 
ook een reële inschatting gemaakt van het 
maatschappelijk draagvlak en de kans op 
daadwerkelijke realisatie. Vanuit dit onderzoek 
zijn 8 gebieden als kansrijke bufferzones 
geïdentificeerd.  Voorne aan Zee is één van deze 
acht gebieden.

Het NATURA 2000 gebied van Voorne aan Zee 
leidt onder de effecten van stikstofdepositie 
en de toegenomen recreatiedruk. Om deze 
effecten te verminderen, is het idee ontstaan 
om in het kader van de voucherregeling 
Ruimtelijk Ontwerp van het stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie in 2022 te verkennen welke 
positieve effecten ontstaan als de NATURA 
2000 gebieden in Voorne worden voorzien van 
bufferzones en overloopgebieden. Bufferzones 
die een overgang vormen tussen natuur- en 
landbouwkernen. Overloopgebieden voor 
recreatie die de bezoeker verleiden om juist 
buiten de NATURA 2000 gebieden te genieten 
van natuur en landschap. Maar ook om overal het 
karakteristieke landschap van Voorne aan Zee 
verder te versterken.

Het is een gebied met nu al een enorme 
aantrekkelijkheid, een oase onder de rook van 
Rotterdam. Maar ook met een harde grens tussen 
natuur en (intensieve) land- en glastuinbouw. 
Een kwetsbaar gebied met één van de grootste 
stikstofdeposities van Nederland in het 
Voornes Duin en een nog steeds toenemende 
recreatiedruk die de draagkracht van Voornes 
Duin overstijgt. Maar ook een gebied met enorme 
kansen voor recreatie, kleinschalige landbouw 
in combinatie met natuurontwikkeling. Door de 
aangescherpte Europese normen voor stikstof 
en broeikasgasemissies ligt er ook gelijk een 
grote uitdaging om het gebied vitaal en gezond 
te houden. 

De ambitie is deze urgentie te benutten om 
meer natuur, meer schoon water en meer 
landschappelijke kwaliteit te realiseren. Dit 
kan door aan te haken op de doelstellingen 
van het NPLG (Nationaal Programma 
Landelijk Gebied) dat zich ten doel stelt 
om de Nederlandse landbouw te laten 
extensiveren en verduurzamen in combinatie 
met natuurherstel en natuurontwikkeling. Ook 
de Provinciale Landschapsstrategie biedt 
daarbij aanknopingspunten. Tegelijkertijd 
zoekt de Rotterdamse industrie naar geschikte 
locaties voor vrijwillige en bovenwettelijke 
natuurcompensatie. Het waterschap WSHD 
staat voor de opgave om de Kader Richtlijn 
Water doelstellingen te behalen. Terrein 
beherende organisaties zien kansen om doelen 
te realiseren voor natuur, extensieve recreatie 
en cultuurhistorie. Particuliere grondbezitters 
proberen de stap naar een duurzaam landgebruik 
te zetten. En – last but not least – Westvoorne, 
Hellevoetsluis en Brielle gaan samen verder 
als één gemeente: Voorne aan Zee. Voldoende 
kansen om in de nabije toekomst in het belang 
van Voorne tot nieuwe impulsen te komen voor 
natuur en landschap in combinatie met duurzame 
landbouw en recreatie.

Omgeving Trambaanpad nabij Oudenhoorn
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Met vertegenwoordigers van 
Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, 
particulier grondbezitters en de NMZH en 
ondersteund door landschapsarchitect Roel 
van Gerwen is in het afgelopen half jaar een 
ontwerpend onderzoek uitgevoerd met als focus: 
hoe kunnen mooie bufferzones ontstaan die 
bijdragen aan biodiversiteitsherstel, recreatie, 
cultuurhistorie en landschappelijke kwaliteit in 
samenhang met bestaande ruimtelijke functies.  
Als voorbereiding op een aantal werkateliers is 
gekeken naar de historische ontwikkeling van 
het gebied, de aanwezige landschapsstructuur, 
bodemgesteldheid en waterhuishouding en de 
verschillende ruimtelijke functies, zoals landbouw 
en recreatie. In dit eindrapport wordt inzicht 
gegeven in het doorlopen proces. Uiteindelijk 
is een kansenkaart gemaakt waarin de meest 
kansrijke gebieden zijn geïdentificeerd in een 
wenkend perspectief. In de werkateliers is ook 
gekeken naar hoe we deze kansenkaart van 
een papieren werkelijkheid gaan omvormen 
naar een uitvoeringsstrategie waarbij zoveel 
mogelijk doelen in het belang van de verdere 
landschappelijke ontwikkeling van Voorne aan 
Zee gerealiseerd kunnen worden?

Het uiteindelijk doel van dit ontwerpend 
ruimtelijk onderzoek is om onze bevindingen 
officieel aan te bieden aan het nieuw te vormen 
gemeentebestuur van Voorne aan Zee en de 
provincie Zuid-Holland.  Ook zullen wij onze 
bevindingen inbrengen bij de gebiedsgerichte 
aanpak in het kader van de stikstofaanpak en het 
Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). 
De provincie Zuid-Holland heeft o.a. de NMZH 
gevraagd naar ideeën en plannen die in het PPLG 
meegenomen kunnen worden. De NMZH heeft 
de ambitie om samen met alle betrokkenen in het 
gebied hierover verder in gesprek te komen. 

Naast deze uitwerking van het ontwerpend 
onderzoek willen wij voor eigen rekening en 
risico een markplaats voor natuurcompensatie 
en natuurlijke bufferzones gaan ontwikkelingen 
waaraan bedrijven in het Haven Industrieel 
Complex (HIC) tot verschillende vormen van 
compensatie kunnen komen. Zoals wij dit eerder 
hebben gedaan voor de CO2 compensatie in 
het veenweidengebied. Het ruimtelijk onderzoek 
helpt daarbij om dit te visualiseren en te kunnen 
verkennen. Waar liggen mogelijkheden en 
onmogelijkheden? Hoe ver kan je gaan met het 
concept van bufferzones en natuurcompensatie? 
Wat betekent dit voor de beleving en hoe 
kunnen wij tot een optimale functiemenging 
komen tussen natuur, recreatie en vormen van 
landbouw en hoe past financiering via CO2 
compensatie hierin? Eerder heeft de NMZH 
hiervoor het project Valuta voor Veen opgezet 
om in veenweidengebieden tot CO2 compensatie 
te komen met verhandelbare CO2 certificaten.

Wij zijn het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
erkentelijk voor de mogelijkheid die is geboden 
om dit ontwerpend ruimtelijk onderzoek te 
kunnen uit te voeren.

Den Haag, 1 december 2022
Alex Ouwehand
Directeur
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2.1 Van rivierdelta naar ingepolderd landschap

Voorne ontwikkelt zich in de Hollandse Delta 
midden in de dynamiek van het estuarium tussen 
de rivier en zee. Het is lange tijd niet meer dan 
een archipel van eilanden die onder invloed 
van eb en vloed beurtelings half land en half 
water vormen. Plinius de Oudere beschrijft het 
bestaan in de eerste eeuw na Christus over 
de toenmalige Nederlanders die leven in dit 
soort gebieden: “Het zijn beklagenswaardige 
mensen die wonen op terpen en wierden die ze 
zelf hebben opgeworpen tot boven de hoogste 
zeewaterstand. Tijdens zo’n overstroming zitten 
mens en dier gevangen als op een eiland”. 

Visserij, selnering (het afgraven en verbranden 
van door de zee overspoeld veen, om daaruit 
zout te kunnen winnen) en de kweek van 
meekrap (een plant die de grondstof vormt 

voor rode verfstof in textiel) vormen de basis 
voor een bestaan. Wanneer het Voornes Duin 
door verstuiving ontstaat zijn de bewoners rond 
1300 in staat om in de luwte ervan een aantal 
indijkingen te realiseren, waardoor de invloed 
van getijdewerking steeds meer kan worden 
teruggedrongen. Colunsland en Coomewert zijn 
de oudste indijkingen, maar ook de inpoldering 
Oud-Rockanje – nu nog steeds herkenbaar als 
ronde dorpskern – is van vroege datum. Het 
huidige Voorne is behalve inpolderingen niet 
meer dan een overstromingsgebied, doorsneden 
door zeegeulen zoals de Goote en de Strijpe. 
Midden tussen de geulen ligt het Hellevoeterland, 
een onherbergzaam en onbegaanbaar gebied 
van schorren en slikken. Honderd jaar later is het 
eiland bijna geheel ingepolderd. Alleen de Goote 
splijt het eiland nog in twee delen. 

2. Geschiedenis
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Voorne Vermoedelijke toestand in 1300 (Bron: Historische atlas van Voorne-Putten, kaart D.L. de Jong)

NATURA 2000 gebied Voornes Duin
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2.2 Militaire geschiedenis

Voorne heeft – gelegen in de mond van de toen 
belangrijkste verkeersader van het land – een 
strategische positie ingenomen in de militaire 
geschiedenis van Nederland. Brielle is een 
vestingstad, ommuurd, op een klein en goed 
verdedigbaar eiland, gebouwd voor de controle 
van de handels- en dus geldstromen van de 
Lage Landen. Toegang tot de regio Amsterdam 
(Enkhuizen) en Vlaanderen (Vlissingen) zijn 
van vitaal belang. De watergeuzen, een 
samenraapsel van calvinistische edelen die 
ter dood veroordeeld zijn, oproerlingen, dieven 
en avonturiers, proberen tijdens de Spaanse 
overheersing de Nederlanden te verlaten. Velen 
trachten zich in Engeland te vestigen, maar een 
groot aantal blijft als watergeus op zee actief. Zij 
verstoren met hun schepen het handelsverkeer 
met vertegenwoordigers van het Spaans gezag 
en symbolen van de Rooms-Katholieke Kerk 
als hun primaire doelwitten.  De Inname van 
Den Briel vindt plaats op 1 april 1572, waarbij de 
watergeuzen het stadje Den Briel, thans Brielle, 
veroveren op het aldaar gelegerde koninklijke 
Spaanse garnizoen. Het is een van de bekendste 
gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog en 
daarmee in de vaderlandse geschiedenis van 
Nederland.  

Ook Hellevoetsluis kent een rijke militaire 
geschiedenis.  De vestingstad groeit na het 
jaar 1621 uit tot de belangrijkste oorlogshaven 
van Holland. De schepen van de Admiraliteit 
op de Maze van Rotterdam worden hier 
schoongemaakt, hersteld en uitgerust. Voor vele 
missies van de oorlogsvloot is Hellevoetsluis de 
verzamelplaats. Michiel de Ruyter is hier dan ook 
regelmatig te vinden. Piet Hein brengt in 1629 
via de rede van Hellevoetsluis de Zilvervloot 
(veroverd op de Spanjaarden) naar Amsterdam. 
Aan die tijd herinneren nog gebouwen als het 
Tromphuis, de Affuitenloods en het Kruithuis. 
De verdediging van Voorne-Putten in de tweede 
helft van de 19e eeuw is erop gericht om te 
voorkomen, dat het eiland wordt gebruikt als 
springplank om via de toch ‘zachte onderbuik’ 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie de Vesting 
Holland, binnen te vallen. De stelling van 
Voorne, is in belangrijke mate gebaseerd op het 
systematisch gebruik van water in combinatie 
van een te ontwikkelen en een te onderhouden 
inundatiesysteem, waarbij de kennis van de 
geografische omstandigheden als uitgangspunt 
dient, met vestingen, forten en werken als 
sluitpost. Fort Noorddijk maakt deel uit van de 
zogenaamde Stelling van de monden van de 
Maas en het Haringvliet. 

Dit uit 1886 daterende fort is gelijktijdig 
gebouwd met het identieke fort Penserdijk. 
Het verdedigingswerk bestaat uit een bomvrij 
gebouw, geflankeerd door geschutsopstellingen.  
In het begin van de Tweede Wereldoorlog bevindt 
de hoogste concentratie Duitse militairen aan 
de Nederlandse kust zich op Voorne-Putten. 
Honderden militairen werken aan het opstellen 
van drie enorme kanonnen in de duinen van 
Oostvoorne. Deze ‘batterij Tirpitz’ dient voor de 
Duitsers als ondersteuning voor de invasie op 
Engeland. De eerste jaren is het voor de regio 
Voorne-Putten redelijk rustig. Duitse soldaten 
gedragen zich als toeristen Ze gaan met de 
trein naar Scheveningen en Amsterdam en 
vermaken zich op het strand. De eerste dagen 
na de bevrijding zijn verwarrend. De geallieerde 
troepen zijn nog niet op Voorne-Putten 
aangekomen. De nog altijd gewapende Duitsers 
en collaborateurs zoeken een uitweg. 4 maart 
1945 hebben de Duitsers het eiland Voorne 
Putten geïnundeerd, waardoor de bewoners 
tijdelijk zijn geëvacueerd.

2.3 Naoorlogs Voorne: Eiland tussen 
Deltawerken en havens van Rotterdam

Onder invloed van krachten die de regio niet 
altijd kan beheersen, begint na de Tweede 
Wereldoorlog de moderne samenleving aan zijn 
opmars. De groeiende welvaart stelt andere 
eisen en geeft een nieuwe invulling aan de 
leefomgeving. Hierdoor verdwijnt het agrarische 
karakter weliswaar niet helemaal, maar een 
aanzienlijk deel van de weilanden maakt plaats 
voor woonwijken, wegen, industrie, winkelcentra 
en recreatiegebieden. De onafgebroken groei 
van de Rotterdamse haven en de gevolgen van 
de Watersnoodramp bepaalt daarbij min of meer 
de koers van de herinrichting van Voorne-Putten. 
Fabrieksschoorstenen, hoogspanningsmasten, 
woonwijken en flatgebouwen verrijzen. 
De bewoners hebben weinig grip op alle 
veranderingen die de oprukkende havens 
en aanleg van de Haringvlietdam met zich 
meebrengen. De locaties van nieuwbouw en de 
uitbreidingen op het gebied van infrastructuur 
worden gedicteerd door planologische diensten. 
Toch probeert het eiland zijn eigen stempel 
te drukken: Brielle laat tal van historische 
panden restaureren, Hellevoetsluis poogt 
nieuwe industrieën aan zich te binden om de 
leegstaande marinecomplexen te laten herleven 
en Rockanje en Oostvoorne ontpoppen zich als 
uiterst populaire badplaatsen. De druk die deze 
ontwikkelingen met zich meebrengt manifesteert 
zich in de huidige ruimtelijke problematiek : 
Stedelijke druk, recreatieve overbelasting van de 
natuurgebieden en verrommeling van het eiland.  

Hellevoetsluis groeit na het jaar 1621 
uit tot de belangrijkste oorlogshaven van Holland. (Bron: Caarte van het 
Geïnundeerde Weer-Gors en ’t Fort van Helle-voet-sluys | 1696
Heijman van Dijck (landmeter en tekenaar)

Duitsers gedragen zich als toeristen in de Tweede Wereldoorlog. Met 
schelpen hebben zij een plakette gemaakt daarop de woorden: “Tag und 
Nacht, treue Wacht”. (Bron: Streekarchief Voorne-Putten)



Kansenkaart natuurcompensatie en natuurlijke bufferzones Voorne aan Zee /  NMZH - Landarbeid Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp > Toekomstbestendig Landelijk Gebied  12 13

2.4 Van kustverdediging naar 
NATURA 2000 gebieden

Het Voornes Duin – een gebied met een 
oppervlakte van 1432ha - bestaat uit jonge 
duin- en strandafzettingen met een hoog 
kalkgehalte. Het duingebied met duinvalleien 
is grotendeels in de 19e en begin 20e eeuw 
ontstaan door afsnoering van strandvlakte als 
gevolg van het ontstaan van nieuwe zeerepen. 
Het zuidoostelijke deel van het gebied stamt 
uit de late Middeleeuwen. Bij de toekenning 
tot habitatrichtlijngebied in het kader van 
NATURA-2000 is de gehele Nederlandse kustlijn 
meegenomen en daarmee ook het Voornes 
Duin. Het duingebied van Voorne heeft een grote 
variatie in landschapstypen en heeft daardoor 
een grote soortenrijkdom, zowel wat betreft 
flora als fauna. Doelsoorten zijn onder andere 
Kruipende wilg (Salix Repens), Noordse woelmuis, 
Bruinvis, Groenknolorchis 

(Liparis Loeselii). Het bestaat uit een afwisselend 
duingebied met twee grote duinmeren (Breede 
water en Quackjeswater) en meerdere kleine 
poelen, moerassen, grote oppervlaktes bos en 
struweel, duingraslanden en natte duinvalleien. 
Aan de binnenduinrand liggen een aantal 
landgoedbossen met stinzeflora. Een aantal van 
de habitattypen zijn kwetsbaar (Grijze duinen, 
Vochtige duinvalleien) en vaak ook versnipperd 
(Galigaanmoerassen).

Alle NATURA-2000 op Voorne liggen 
geconcentreerd in de kustzone. De rest van het 
eiland heeft - op de Brielse Maas na - weinig 
recreatief gebied met een hoge verblijfswaarde. 
Door de succesvolle aantrekkingskracht op 
toerisme van plaatsen als Oostvoorne en 
Rockanje is een forse recreatieve druk ontstaan 
op het Voornes Duin. Het is daarom noodzakelijk 
om gebieden te vinden en in te richten om deze 
druk te ontlasten. In het gebied zelf is sprake van 
versnippering. De occupatie van Voorne-Putten De Deltawerken als uitstekende bestemming voor een dagje uit. In 1959 is in Hellevoetsluit op het oostelijk havenhoofd in slechts zes weken 

informatiecentrum de Sextant gebouwd. (Bron: Van weilanden naar woonwijken, Voorne-Putten 1945-1975, Bob Benschop)

is gestart in het hoge en veilige Voornes duin 
door keuterboeren met aardappellandjes, weiden 
en dergelijke. Dit resulteert erin dat er veel 
particulier grondbezit is in het gebied. Agrarische 
bedrijven of resten daarvan, particuliere 
woningen al of niet met paardenbakken, 
pensions en campings, het zijn allemaal 
ruimtelijke ontwikkelingen die als snippers in 
de aaneengesloten natuur liggen en de natuur 
daarmee verder versnipperen. De provincie en 
gemeente zetten samen met de TBO’s stappen 
om particulier grondbezit – vooral op de meest 
knellende locaties - om te zetten naar natuur, 
zodat een robuust aangesloten gebied ontstaat. 
Voorbeelden hiervan zijn de Kippenschuren 
en de Schapengorspolder.  Er is een gesprek 
gevoerd met de Natuurvereniging Hollandse 
Delta over hun ideeën met betrekkeing tot de 
uitbreiding van het Natuur Netwerk Nederland. 
Deze  hebben wij meegenomen in de verkenning, 
zie onderstaand kaartbeeld.

Het huidig en toekomstig Natuur Netwerk Voorne-Putten volgens de 
KNNV Hollandse Delta met hierin bestaande en nieuwe natuur, NATURA 
2000, NNN gebieden. (Bron: KNNV Hollandse Delta)
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3.1 Landelijk wonen en verrommeling van het 
landschap

Sinds de coronacrisis is de markt voor landelijk 
wonen aangetrokken. Stedelingen vestigen zich 
in het landelijk gebied, waarmee de trend van 
krimp lijkt te zijn stilgevallen. Voorne-Putten is 
een relatief op zichzelf staande woningmarkt. 
Het grootste deel van de verhuisbewegingen 
vindt plaats binnen de eigen regio en nauwelijks 
van buitenaf. De grootste instroom van buiten de 
regio naar Voorne-Putten is vanuit Spijkenisse. 
Vanuit deze gemeente zijn verhuisstromen 
zichtbaar naar de kleinere kernen. Vanuit deze 
kleinere kernen zijn weer verhuisstromen 
te zien naar Hellevoetsluis. Ongeveer twee 
derde van de huidige woningvoorraad (65%) 
bestaat uit koopwoningen.  Op Voorne-Putten 
is ruim een kwart (27%) van de woningen 
gestapeld en driekwart (73%) van de woningen 
grondgebonden: rijwoningen, twee-onder-een-
kapwoningen en vrijstaande woningen. Het 
woonbeeld in Voorne kenschetst zich als landelijk 
wonen met wat gestapelde bouw in de kernen . 
Een probleem dat zich (beperkt) voordoet is de 
ontwikkeling van villa’s en boerderettes in het 
landelijk gebied. Deze woningen – vaak vrijstaand 
en waarneembaar vanaf een grote afstand in 
het open polderlandschap - verstoren het beeld 
van open agrarisch landschap afgewisseld door 
natuur. De druk op landelijk wonen in het Voornes 
duin is het grootst. Deze plekjes – gelegen in 
bos en duin – zijn zeer gewild en dragen bij aan 
de versnippering van het NATURA 2000 gebied 
Voornes Duin.   

3.2 Naar een nieuwe agrarische werkelijkheid

Voorne aan Zee is voor het grootste oppervlak 
een agrarisch gebied. In de landbouw 
zijn recent een aantal trends ingezet die 
verstrekkende gevolgen hebben voor het 
landgebruik. In het vorige kabinet is een trend 
naar kringlooplandbouw ingezet die voor 2030 
gerealiseerd moet zijn. Wat kringlooplandbouw 
precies inhoudt is niet helemaal duidelijk, maar in 
het huidige kabinet zijn er vervolgstappen gezet, 
die de marsroute naar de landbouwtransitie 
verder vorm moeten geven. Om een aantal 
veranderingen te noemen:

Einde derogatie
Derogatie is een verruiming van de hoeveelheid 
dierlijke mest die op het land uitgereden mag 
worden, als dat geen nadelige gevolgen heeft 
voor het milieu. De Nitraatrichtlijn van de EU 
heeft tot doel om de nitraatuitspoeling uit de 
landbouw naar het grond- en oppervlaktewater 
te verminderen. Om die reden mogen boeren 
maximaal 170 kilogram stikstof per hectare 
per jaar via dierlijke mest toedienen aan 
landbouwgronden. Lidstaten kunnen tot op 
heden van deze maatregel afwijken (derogatie) 
als ze met objectieve criteria kunnen aantonen 
dat ze geen afbreuk doen aan de doelstellingen 
van de Nitraatrichtlijn. Nederland heeft sinds 
2006 derogatie gekregen, zodat er meer 
mest (230 kilo stikstof op zandgrond, 250 kilo 
elders) mag worden uitgereden op grasland. De 
regering verantwoordde dit tot op heden door 
aan te tonen dat grasland in Nederland een lang 
groeiseizoen heeft en een hoge stikstofopname. 
Bovendien wordt in de graslandbodem nitraat vrij 
snel omgezet in het onschadelijke stikstofgas. 
Daardoor achtte de regering 250 kilo stikstof per 
hectare per jaar via dierlijke mest verantwoord. 
Tot voorkort verleende de EU daarop Nederland 
derogatie. De EU vindt dat Nederland niet 
voldoende doet om de waterkwaliteit te 
verbeteren. Daarom wil de EU de derogatie in 
de komende drie jaar gestaag afbouwen. In de 
periode vanaf de start van derogatie (2006) tot 
2019 was de gemiddelde nitraatconcentratie 
onder gronden van bedrijven die meedoen aan 
derogatie beneden de nitraatnorm (50 mg nitraat 
per liter). Maar door droogte in de afgelopen 
jaren groeit het gras minder snel, en verloopt 
de omzetting van nitraat naar stikstofgas 
in de bodem ook minder vlot. Daardoor 
stijgen de nitraatconcentraties in grond- en 
oppervlaktewater weer. Daarom moet de gift van 
dierlijke mest terug van 250 naar 170 kilo stikstof 
per hectare per jaar. 

De Wageningen Universiteit (WUR) ziet het einde 
van de derogatie niet per se als een positieve 
ontwikkeling. Zij vrezen voor een toename 
van het mestoverschot, het omvormen van 
grasland naar maisland en het gebruik van meer 

3. Trends in de huidige tijd
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kunstmest, omdat het gebruik van mest vermin-
dert. Zij zien ook een positieve trend: Meer 
eiwitarm veevoer, als gevolg van de verschuiving 
van gras- naar bouwland, leidt tot een kleiner 
stikstofoverschot op veeteeltbedrijven en tot iets 
lagere ammoniakemissies. Daarom is afschaffen 
van derogatie beter voor de Nederlandse natuur .

Stikstof
Stikstof is een voedingsstof voor planten, 
een essentiële bouwsteen van het leven. Het 
huidige stikstofprobleem in Nederland wordt 
veroorzaakt door een te hoge depositie van 
stikstof op na-tuurgebieden. Voornes Duin 
kent een van de hoogste stikstofdeposities 
van Nederland. Het stikstofprobleem is een 
veelkoppig monster. Door de overmaat aan 
mest treden niet alleen verliezen van ammoniak 
naar de lucht op, maar ook van lachgas, wat een 
veel sterker broeikasgas is dan CO2. Daarnaast 
spoelt stikstof, met name in de vorm van nitraat, 
uit naar grondwater en oppervlaktewater. 
Naast de Vogel- en Habitatrichtlijn hebben we 
daarom ook te maken met de nitraatrichtlijn, 
de Kaderrichtlijn water en het Klimaatakkoord 
van Parijs. Het is dus van belang om integraal 
te denken en bij maatregelen niet louter naar 
het effect op stikstofdepositie te kijken. Zo 
is reductie van ammoniakemissie het meest 
effectief voor de kritische depositiewaarden, 
maar leidt emissie van stikstofdioxide tot groter 
gezondheidseffecten. In dit licht zijn reducties 
in alle sectoren dus van belang. Voorne aan Zee 
heeft richtinggevende emissiedoelstellingen per 
gebied:
 
• Westzijde NATURA 2000 Gebied: 95% reductie  
 van stikstofuitstoot;
• Ring rondom stikstofgevoelige NATURA 2000  
 gebieden: 70% reductie;
• Overig: 12% gebieden met minder beperkingen  
 vanuit water, bodem, natuur en stikstof.

Overigens produceert Voorne aan Zee slechts 
10% van haar eigen stikstofdepositie. De overige 
90% komt vanaf elders het gebied binnen.  De 
grote stikstofreductie moet vooral van andere 
uit-stoters komen zoals de intensieve veeteelt in 
het oosten van het land, en dichterbij van het ver-
duurzamen van het haven-industrieel complex. 
In het NPLG (Nationaal Programma Landelijk 

Gebied) trekt het kabinet 30 miljard euro uit om 
de uitstoot van stikstof landelijk aan te pakken 

door de landbouw te extensiveren.  Voor Voorne 
aan Zee is het van belang om ook goed te kijken 
naar een verminderde uitstoot van de industrie 
in de Rotterdamse havens, zeescheepvaart en 
het debiet van de rivierwaterafvoer vanuit het 
Haringvliet naar de Voordelta. 

De gevolgen van bovenmatige stikstofuitstoot 
voor ecosystemen zijn bekend. Ten 
onrechte wordt vaak gedacht dat alleen 
bronmaatregelen, natuurherstel en verbetering 
van natuurbeheer afdoende zijn om het 
probleem op te lossen. Juist in het stedelijke 
en dichtbevolkte Zuid-Holland, met zijn 
kustzone en stikstofgevoelige duingebieden, 
is versterking van de natuur essentieel 
voor een veilige en leefbare samenleving. 
Extra investeren in natuurversterking is 
ook een voorwaarde voor verbetering in de 
milieugebruiksruimte - in combinatie met de 
eerder genoemde maatschappelijke opgaven. 
Zo kan wat nodig is op de korte termijn in een 
gebied als Voorne aan Zee worden verbonden 
met de lange termijn en verschillende andere 
maatschappelijke opgaven. Vanuit deze 
integrale en gebiedsgerichte benadering krijgt 
Voorne aan Zee meer toekomstperspectief en 
een betere uitgangspositie voor toekomstige 
vergunningverlening. 

Reductie van CO2-equivalent uitstoot 
Het klimaatakkoord van Parijs leidt tot een 
breed besef om broeikasgasemissies te 
reduceren. Alle sectoren zullen een bijdrage 
moeten leveren om uiteindelijk de Nederlandse 
klimaatdoelen te kunnen halen. De CO2 uitstoot 
vanuit het Haven Industrieel Cluster (HIC) en 
de methaan uitstoot in de veehouderij zijn 
hierbij bepalende factoren. De aanleg van 
bufferzones en natuurcompensatie kan een 
positief effect hebben op die balans, door 
koolstof vastleggende bossen aan te leggen en 
veenherstel. Maar ook met projecten gericht 
op biodiversiteitsherstel in landelijk en stedelijk 
gebied. 

Schoner water in de polder
Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt zich ten doel dat 
dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon 
en gezond is. Dat is niet vrijblijvend: de KRW is 
Europese regelgeving die door alle lidstaten 
wettelijk is verankerd. De KRW is aangenomen in 
2000. Bij het niet halen van de KWR doelen kan 

de Europese Commissie forse boetes opleggen. 
De derogatie is mede afgeschaft, omdat duidelijk 
werd dat lidstaten hierdoor hun KRW-doelen 
niet halen. Uitspoeling van mest leidt tot een 
slechte waterkwaliteit. De KRW geldt voor 
zowel oppervlaktewater als grondwater en alle 
aspecten van waterkwaliteit: chemie (vervuilende 
stoffen in het water), ecologie (goede 
omstandigheden voor een divers planten- en 
dierenleven) en voor grondwater ook hoeveelheid 
en geschiktheid voor drinkwaterwinning.

Op Voorne stroomt het water van het Voornes 
Duin en de Brielse Maas naar lagergelegen 
polders. Het water is zeer schoon wanneer het de 
duinen en de Brielse Maas verlaat, maar vervuilt 
gaandeweg in de polders, om ten slotte via het 
Voornes Kanaal te worden afgevoerd via Brielse 
Maas het Voornes Kanaal. De extensivering van 
de landbouw zal moeten leiden tot een betere 
waterkwaliteit. Binnen Voorne aan Zee is ook de 
glastuinbouw een factor voor de waterkwaliteit 
van het oppervlaktewater. Een ontvlechting 
van de waterstromen vanuit landbouw en 
natuurgebieden is daarom noodzakelijk. 

Accentverlegging naar kringlooplandbouw, 
natuur en extensieve recreatie door realiseren 
van bufferzones
De belangrijkste ontwikkeling in de Nederlandse 
landbouw van de afgelopen decennia is 
die van schaalvergroting en intensivering. 
Nederland groeit uit tot tweede exportland van 
landbouwproducten.  Boerenbedrijven worden 
groter en ze houden per bedrijf steeds meer vee. 
Na jarenlange intensivering moet de landbouw 
nu extensiveren. De transitie van de landbouw 
moet eigenlijk repareren wat er in de naoorlogse 
ruilverkavelingen is scheefgelopen. Het narratief 
na de Tweede Wereldoorlog ‘nooit meer honger’ 
heeft geresulteerd in inderdaad geen honger, 
maar ook tot privatisering van het platteland, met 

tot gevolg de teloorgang van het kleinschalig 
cultuurlandschap, enorme afname van de 
biodiversiteit, vervuiling van het oppervlakte 
water en ziektegevoelige monoculturen die met 
veel bestrijdingsmiddelen, overbemesting en 
antibiotica in stand worden gehouden. 

Ook het verdienmodel voor de boer zelf 
is matig of zeer beperkt. Investeren in het 
landelijk gebied en de landbouwtransitie is 
nodig om tot vergaande verbetering van het 
platteland te komen. Dit biedt ook de landbouw 
toekomstperspectief in combinatie met 
ondersteunend beleid. De zoektocht is ook 
niet exclusief naar ‘duurzame landbouw’, maar 
naar ‘duurzaam landgebruik’ met meer lokale 
stakeholders en minder dominante top down 
organisaties. Termen als streekproducten, 
ecosysteemdiensten, verbreding van 
landgebruik, schoon water natuurwaarden 
verdringen hierbij termen als derogatie, 
melkquota en fosfaatrechten. 

3.3 Compensatie
In de praktijk komt het regelmatig voor dat 
bij storingen of onderhoudstops meer CO₂ 
emissies worden uitgestoten dan gewenst en 
in de vergunning zijn vastgelegd. Naast het 
wegnemen van de oorzaken van deze extra 
emissies zoeken bedrijven ook mogelijkheden 
om tot compensatie te komen. Door het 
ontbreken van mogelijkheden in de nabijheid 
van de grote economische clusters worden 
deze CO₂ emissies nu vaak gecompenseerd 
in het buitenland. Recent zijn er verschillende 
bedrijven die aan deze compensatie invulling 
hebben geven door bijvoorbeeld de aanplant 
van bomen in het buitenland. Jammer genoeg 
komt deze compensatie dan niet ten goede aan 
de verbetering van de leefomgeving in de regio 
Rijnmond zelf. Bedrijven die willen compenseren 
geven nu aan dat hiervoor momenteel geen 
mogelijkheden zijn in de regio Rijnmond. Als die 
er zouden zijn dan zouden zij hier graag gebruik 
van willen maken. Met de eerder genoemde 
potentiekaart hebben wij hiervoor locaties in de 
regio Rijnmond geïdentificeerd die wij nu voor 
dit doel samen met overheden, grondeigenaren, 
omgeving en andere relevante stakeholders 
willen gaan ontwikkelen. Vanuit dit onderzoekend 
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ruimtelijk ontwerp zijn wij beter in staat tot een 
bredere verkenning en tot het maken van een 
marktplaats om tot een aanbod van dit soort 
gebieden te komen.

Beleidsregel Compensatie Natuur, recreatie en 
landschap Zuid-Holland (2013)
In deze beleidsregel staat omschreven dat 
wanneer een ingreep in het landelijk gebied 
van Zuid-Holland onvermijdelijk is, de natuur-, 
recreatie- en landschapswaarden per saldo 
niet mogen afnemen. In de beleidsregel is 
vervolgens de volgende ‘Fysieke compensatie 
regel’ opgenomen: ‘compensatie door de 
aanleg van een vervangend gebied van 
tenminste dezelfde omvang en met dezelfde of 
kwalitatief vergelijkbare natuur-, recreatie- en/
of landschapswaarden als van het gebied dat 
verloren gaat’.  Door de natuurcompensatie 
komt de samenhang van de natuurgebieden 
of de staat van instandhouding van soorten 
niet in het gedrang. Om te kunnen voldoen aan 
deze compensatievraag in de provincie Zuid-
Holland is er behoefte aan inzicht waar deze 
compensatie binnen de provincie haalbaar 
en gewenst is. Welke gebieden zijn geschikt 
voor compensatie, welke gebieden hebben 
behoefte aan compensatie (ter verbetering 
van de leefomgeving) en op welke wijze kan 
dit instrument vanuit een integrale benadering 
beter worden benut. Met de potentiekaart willen 
wij hiervoor locaties in de regio Rijnmond gaan 
identificeren. Natuurontwikkeling en versterking 

had in de afgelopen jaren ten onrechte te weinig 
prioriteit. Extra investeren in natuurversterking 
is een voorwaarde voor verbetering van de 
milieugebruiksruimte - in combinatie met de 
maatschappelijke opgaven op het gebied van 
biodiversiteit, klimaatadaptatie en mitigatie, 
versterken leefomgeving, (water)veiligheid, 
gezondheid, zoetwatervoorziening, bodemdaling, 
CO₂-reductie, natuurcompensatie en recreatie.

3.4 Majeure maatschappelijke uitdagingen
Binnen de provincie Zuid-Holland, en daarvan 
afgeleid in Voorne aan Zee, zal ingezet moeten 
worden op:

• Vergroten en verbeteren areaal aan openlucht  
 recreatie en verbeteren leefomgeving;
• Robuuster maken van de huidige  natuur 

(bijvoorbeeld door het inrichten van 
bufferzones rondom bestaande natuur) en 
gebruik maken van de mogelijkheid tot het 
ontwikkelen van nieuwe natuur. Hiermee wordt 
het grote tekort aan natuur deels ingevuld en 
de biodiversiteit in deze omgeving vergroot; 

• Verbeteren waterbeheersing, dat er 
gecontroleerd waterbeheer plaats kan vinden 
in tijden van droogte en natte periodes. Dit 
door bijvoorbeeld het inrichten van natuurlijke 
klimaatbuffers;

• Bufferzones in combinatie met duurzame 
landbouw en voedseltransitie. Zorgen voor een 
duurzame toekomst en meer perspectief voor 
de landbouw.
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Het doel is om samen de projectpartners, 
ondersteund door een landschapsarchitect en 
in consultatie met gemeente Westvoorne en 
de Provincie Zuid-Holland een onderzoekend 
ruimtelijk ontwerp te maken voor een breed 
gedragen bufferzonegebied of overgangsgebied 
voor Voorne aan Zee. Met mogelijkheden voor 
natuurcompensatie door bedrijven uit het HIC. 
De gemeente, provincie en natuurorganisaties 
hadden al de nodige ideeën, visies en 
beleidsuitgangspunten. In de aanpak is hiermee 
rekening gehouden. Vooraf zijn uitgangspunten 
opgesteld waaraan het onderzoekend ruimtelijk 
ontwerp in ieder geval moet voldoen:

Een mooi en uitgebalanceerd ontwerp
Het moet een aanwinst worden voor de 
omgeving. Dat kan door de reeds bestaande 
ruimtelijke kwaliteiten te versterken, of 
door het creëren van nieuwe kwaliteiten. 
Ruimtelijke kwaliteit ontstaat door een 
goede balans tussen beleving, functionaliteit 
en toekomstbestendigheid. Hierbij is ook 
toegankelijkheid van de omgeving en recreanten 
van belang.

Natuurcompensatie en Natuurlijke bufferzones
Voldoende ruimte om tot verschillende vormen 
van natuurcompensatie te komen, die ook 
gedra-gen gaan worden door het Havenbedrijf 
Rotterdam, Deltalinqs (havenondernemers) en 
Provincie Zuid-Holland. 

Natuur krijgt de ruimte
In het ontwerp is ruimschoots ruimte voor 
de natuur. Het terrein wordt zo ontwikkeld 
dat de biodiversiteit aantoonbaar verbetert. 
Voorafgaand aan de uitvoering vindt een 
ecologische nulmeting plaats en daarna wordt 
meerjarig gemonitord. Kleibodem is van nature 
voedselrijk. Dus wordt ingezet op voedselrijke 
natuurontwikkeling die goed samengaat met 
landbouwkundig gebruik.
 
Voor iedereen toegankelijk terrein
De deelgebieden zijn in ieder geval overdag 
zoveel als mogelijk vrij toegankelijk voor 
bezoekers. Voor mensen met een beperking 
zijn voldoende voorzieningen aangebracht om 

de deelgebieden te bezoeken en te ervaren. 
Sommige delen van het terrein kunnen 
overdag wel afgesloten zijn, bijvoorbeeld uit 
veiligheidsoverwegingen. 

Recreatie
Het terrein is een plek waar jong en oud graag 
in hun vrije tijd verblijft: een aantrekkelijke 
plaats voor ontspanning en vermaak en zo 
ontworpen dat deze recreatie stimuleert voor 
zoveel mogelijk doelgroepen, bijvoorbeeld door 
de aanleg van wandel of fietspaden, rust- en 
picknickgelegenheden en uitzichtpunten.

Beleving
Door in de deelgebieden te zijn, beleven 
mensen hoe natuurcompensatie en vormen 
van bufferzones er in de praktijk uitzien in het 
landschap en hoe dit samengaat met andere 
functies, zoals biodiversiteitsverbetering, 
recreatie en landbouw. Hierbij worden meerdere 
zintuigen geprikkeld.

Grensverleggend
Elk van de deelgebieden heeft een duidelijk 
onderscheidend karakter ten opzichte van 
andere gebieden in de gemeente Westvoorne. 
Het wordt duidelijk gekenmerkt door 
nieuwe elementen, zoals ontwerpprincipes, 
educatiemethoden, landschapselementen, 
die liefst nog niet eerder in Nederland op 
vergelijkbare schaal zijn toegepast.

Integraal ontwerp
De deelgebieden worden gekenmerkt door een 
integraal ontwerp, waarbij het geheel meer is dan 
de som der delen. Dat betekent dat er duidelijke 
synergie plaatsvindt tussen de verschillende 
functies.

Ruimtelijke kwaliteit
De deelgebieden zijn een aanwinst voor de 
omgeving. Dat kan door de reeds bestaande 
ruimtelijke kwaliteiten te versterken of 
door het creëren van nieuwe kwaliteiten. 
Ruimtelijke kwaliteit ontstaat door een goede 
balans tussen beleving, functionaliteit en 
toekomstbestendigheid zodat doelmatig gebruik 
en beheer mogelijk wordt.

4. Onderzoekend ruimtelijk ontwerp
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In het onderzoekend ruimtelijk ontwerp zijn 
in ieder geval drie deelgebieden gekozen die 
onderdeel uit moeten maken van het op te stellen 
ruimtelijk ontwerp. Deze drie deelgebieden zijn:

5.1 Kippenschuur
De naam Kippenschuur zegt het al, in het gebied 
staan kippenschuren die niet meer worden 
gebruikt. De gemeente heeft hiervoor 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 naast NATURA 2000 gebied Voornes 
Duin. Dit is stikstofgevoelig gebied met een 
jaarlijkse stikstofdepositie 3x groter dan de 
kritische depositiewaarde. Het gebied is in 
eigendom bij het Zuid-Hollandse Landschap 
die het in overleg met de gemeente Voorne 
aan Zee wil herinrichten. In het NATURA 2000 
gebied wordt volop gerecreëerd (wandelen en 
fietsen). Door het deelgebied Kippenschuur 
her in te richten kan een bufferzone ontstaan 
als overloopgebied grenzend aan het NATURA 
2000 gebied. Aansluiting kan gezocht worden 
bij de natuurdoeltype in het NATURA 2000 
gebied, tevens kan het recreatieareaal worden 
uitgebreid in dit deelgebied. Voor mogelijke 
natuurcompensatie kan kleinschalige 
bosaanplant worden ingepast. 

5.2 Middelweggebied
Het Middelweggebied is grenzend aan de 
Noorddijk en NATURA 2000 gebied Voornes 
Duin. Het deelgebied is verdeeld in verschillende 
percelen en heeft een oppervlakte van ongeveer 
14ha. Veel percelen worden niet meer gebruikt 
en zijn in eigendom van Natuurmonumenten. De 
gemeente Westvoorne wil meewerken aan het 
afkopen van de pacht. Waarmee de voorwaarden 
ontstaan om tot een gezamenlijke herinrichting 
te komen. De overige percelen zijn eigendom 
van agrariërs. De Gemeente wil deze percelen 
verwerven  om tot een groenontwikkeling te 
komen. De gemeente gaat hier binnenkort met 
de provincie over in gesprek. De gemeente 
heeft ideeën om het gebied  te herontwikkelen 
naar een groen recreatief gebied. Hiermee 
willen ze onder andere de druk op het NATURA 
2000 gebied verminderen door het recreatief 
gebied hiermee te vergroten waardoor mensen 
meer verspreid over het grote gebied kunnen 
recreëren  (Westerhout, 2021).

5.3 Schapengorspolder
Het deelgebied Schapengorspolder ligt tussen 
de Rondeweiweg en Schapengorsedijk met een 
oppervlakte van ongeveer 15ha. Ook is er nog 
ruimte naast de Schapengorsedijk. De agrariër in 
het midden van dit deelgebied wil gaan stoppen. 
Hierdoor ontstaat een kans om deze gronden 
te verwerven. Er zijn ook campings in dit gebied 
maar die mogen niet uitbreiden. Het deelgebied 
bestaat nu uit akkerlanden op kleigrond met 
beperkte bebouwing eromheen. Het deelgebied 
ligt naast een NATURA 2000 gebied. Het 
gebied biedt veel mogelijkheden om het als 
natuurlijke bufferzone in te richten. Waarbinnen 
functiecombinaties met recreatie mogelijk zijn en 
natuurcompensatie kan worden georganiseerd.
 

5. Deelgebieden Kop van Voorne
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Annabos bij Rockanje
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In het ontwerpend onderzoek stonden 
drie deelgebieden in de directe nabijheid 
van het Voornes Duin centraal. Na de start 
ontstond al snel de vraag: Moeten we ons 
richten op gebieden die eigenlijk al onder 
verantwoordelijkheid van de overheid liggen 
– zoals de Schapengorspolder die al N.N.N. 
begrensd is en daarmee automatisch al voor 
2027 ingericht zal worden als natuur – of moeten 
we onze zoektocht juist richten op gebieden die 
nog niet zijn ingericht als natuur, maar wel een 
natuurlijk netwerk binnen Voorne aan Zee kunnen 
versterken. Al snel werd duidelijk dat deze blik 
te beperkt was en eigenlijk het totale gebied 
van Voorne betrokken moest worden. Ook de 
aankomende gemeentelijk herindeling van drie 
gemeenten naar één grote gemeente Voorne 
aan Zee gaf een extra aanleiding om op de schaal 
van het hele eiland Voorne te kijken. Door een 
gedegen analyse van de ontstaansgeschiedenis, 
morfologie, watersysteem en ecologie uit 
te voeren ontstond meer inzicht over een 
doelmatige strategie om natuurontwikkeling aan 
te pakken. Dit inzicht is vervat in een gemeente 
brede kansenkaart voor natuurontwikkeling, die 
meteen een stempel kan drukken op het door 
de nieuwe gemeente te ontwikkelen ruimtelijk 
beleid. Zo zou de unieke situatie ontstaan 
waarin een nog niet bestaande gemeente 
wel al een gemeentelijke natuurambitie kan 
presenteren! Ook zouden al beschikbare 
gemeentelijke en provinciale visies en ideeën 
voor het gebied beter betrokken kunnen worden 
bij het ontwerpend onderzoek. Ook ligt er voor 
Voorne aan Zee een enorme kans om zo’n 
gebiedsontwikkeling voor financiering in te 
brengen in het op te stellen PPLG (medio juli 2023 
moet dit gereed zijn voor aanlevering aan LNV).
Uit de bredere analyse wordt duidelijk hoe 
ingespeeld kan worden op bestaande 
(historische) structuren en ecologische 
netwerken en hoe de onderlaag van het 
landschap – bodem, water, geomorfologie - 
kunnen worden ingezet als ontwerpinstrumenten 
voor de kansenkaart. 

Een opsomming:
Ontsnipperen van NATURA 2000 gebied 
De occupatie van Voorne-Putten is gestart in het 
hoge en veilige Voornes Duin door keuterboeren 
met aardappellandjes, weiden en dergelijke. Dit 
resulteert erin dat er veel particulier grondbezit 
is in het gebied. Agrarische bedrijven of resten 
daarvan, particuliere woningen al of niet met 
paardenbakken, pensions en campings, het 
zijn allemaal ruimtelijke ontwikkelingen die 
als snippers in de aaneengesloten natuur 
liggen en de natuur daarmee steeds verder 
versnipperen. De provincie Zuid-Holland en 
gemeente zetten stappen samen met de 
TBO’s om particulier grondbezit – vooral op de 
meest knellende locaties - om te zetten naar 
natuur, zodat een robuust aangesloten gebied 
ontstaat. Voorbeelden hiervan zijn de projecten 
Kippenschuren en de Schapengorspolder.  

Historische inpoldering van een estuariën gebied
Voorne-Putten is ontwikkeld door polders stuk 
voor stuk te bedijken en in te polderen. Deze 
structuur van dijken is nog grotendeels intact 
en vormt nu vooral een ontsluitingsnetwerk van 
lokale en regionale wegen. De dijken zelf zijn 
groene lijnvormige elementen in het landschap 
en kunnen – indien op de juiste wijze beheerd – 
een eigen netwerk vormen voor insecten, vogels 
en kleine zoogdieren. Omdat ze aaneengesloten 
zijn hebben ze veel potentie om op een heel 
laagdrempelige manier - namelijk aanpassen van 
het maai- en begrazingsbeheer – enorme winst 
aan natuurwaarde te boeken. De dijken kunnen 
bijen- en insectenlinten gaan vormen door ze te 
beheren als bloemrijke dijken. Om deze dijken 
bloemrijk te maken is een gedegen inventarisatie 
van de dijken noodzakelijk. Hierbij zijn een aantal 
zaken van belang:
• Oriëntatie op de zon. Een op het zuiden 

georiënteerde dijk heeft meer potentie om 
bloemrijk te worden dan een dijk op het 
noorden;

• Begrazingsregime. In geval van begrazing 
zijn twee zaken van belang: het aantal dieren 
per strekkende meter dijk en de diersoort. 
Te intensieve begrazing leidt altijd tot een 
verarming van de soortenrijkdom van kruiden. 
En paarden zijn beter geschikt voor begrazing 

6. Kansenkaart, praktische uitvoering, 
  realiseren van projecten

Sluiswatering bij Annabos
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van soortenrijke dijken dan schapen. Schapen 
trappen de zode dicht, terwijl paarden deze 
juist openschrapen. Bij runderen is vooral de 
begrazingsdichtheid een aandachtpunt;

• Laanbeplanting. Dijken met laanbeplanting 
hebben minder potentie om bloemrijk te 
worden dan dijken zonder laanbeplanting. 
Laanbeplanting vervult wel weer een andere 
functie: Het bieden van corridors voor vogels 
en vleermuizen. 

Bufferzones creëren direct tegen het NATURA 
2000 gebied
De overgang van NATURA 2000 gebieden 
naar agrarisch landschap is nogal abrupt. 
Het Voornes Duin ligt in het zandlandschap 
en de aangrenzende inpolderingen zijn 
kleilandschappen. De inpolderingen die aan 
het Voornes Duin grenzen zijn daarom de 
eerstaangewezen gebieden om mee te starten. 
Landbouw kan er worden geëxtensiveerd 
en meer perspectief worden gegeven, 
natuur kan worden aangelegd en extensieve 
recreatieve routes kunnen het Voornes Duin 
ontlasten van recreatieve druk. Kijkend naar de 
waterhuishouding zijn de gebieden die grenzen 
aan de Brielse Maas of het Voornes Duin ook 
het meest geschikt om mee te starten, omdat zij 
gevoed worden met zeer schoon water uit deze 
gebieden. Gebieden als de Schapengorspolder, 
het Middenweggebied, de Strypse Wetering 
en de Zwarte Waal zijn hier voorbeelden van. 
Er zijn door de provincie bij deze gebieden al 
voorzichtige ecologische verbindingszones 
ingetekend en de ambitie is om deze gebieden 
te begrenzen als NNN. De natuurkansen 
kaart is een stuk ambitieuzer en pakt hele 
poldereenheden tegelijk als zoekgebied, om zo 
hele peilvakken tegelijk te ontwikkelen. Hiermee 
wordt voorkomen dat de natuurontwikkeling lijdt 
onder de toevoer van vervuild oppervlaktewater 
uit agrarische kerngebieden. Het maken van 
bufferzones beschermt ook het NATURA 2000 
gebied tegen stikstof emissies alhoewel dit 
effect op Voorne beperkt is, omdat 90% van de 
emissies van buiten Voorne komen. 
De ambitie om in de inpolderingen natuur 
aan te leggen tegen het Voornes Duin is 
interessant, omdat het de identiteit van 
Voorne kan verbreden en vernieuwen. 

Kleinatuur is nog weinig bekend, maar wel 
heel interessant. Grootschalige kleinatuur is 
in Nederland nog vrij zeldzaam. De Biesbosch, 
Oostvaardersplassen en het Oosterwold zijn 
goede voorbeelden van kleinatuur.  Anders 
dan veel andere natuur floreert kleinatuur 
onder voedselrijke omstandigheden en is 
het niet stikstofgevoelig. Kleinatuur kan door 
de voedselrijke omstandigheden zeer snel 
ontwikkelen. Wanneer je een polder 20cm onder 
water zet ontstaat er binnen 2 jaar al rietmoeras. 
Kleibos ontwikkelt ook zeer snel – eigenlijk het 
beste als je niets doet. Kleimoerassen hebben 
door het voorkomen van veel voedsel minnende 
helofyten ook een zuiverende werking op het 
oppervlaktewater. Planten als riet, lisdodde, 
zeggen en russen trekken nutriënten uit het 
water en zijn ook niet gevoelig voor landbouw 
en kunnen zelfs gedijen bij extensief agrarisch 
beheer, zoals begrazing. Het aanleggen van 
kleinatuur is daarom voor Voorne een ideale 
strategie. Het is wel belangrijk om zich te 
realiseren dat er ook geen natuur ‘ecologisch 
verbonden’ hoeft te worden met het Voornes 
Duin. Kleinatuur heeft een heel andere flora 
en fauna. Het is wel goed om het recreatief 
netwerk te verbinden en daarmee de beleving te 
verbreden van de bezoeker. 

Kleinschalige en natuur inclusieve landbouw
Door het afschaffen van de derogatie en de 
stikstofopgave is er de noodzaak ontstaan 
tot een vormen van extensieve landbouw. 
Maar hoe doe je dat? Uit gesprekken met 
boeren binnen Voorne aan Zee wordt duidelijk 
dat de boer zijn huidige veestapel neemt als 
basis voor een toekomststrategie. Dit komt 
omdat melkveehouders vaak net rond kunnen 
komen met hun huidige veestapel. Er zijn – op 
dit moment - dan ook weinig boeren die op 
vrijwillige basis hun veestapel afschalen. Zij 
krijgen wel de vraag om af te schalen, maar niet 
de oplossing om hun inkomstenderving daarbij 
aan te zuiveren. Technische maatregelen zijn 
maar zeer beperkt in het afvangen en reduceren 
van stikstof uitstoot. Wel zijn er redelijk veel 
agrariërs op leeftijd die – tegen een goede 
vergoeding – zich wel uit willen laten kopen of 
opzoek zijn naar functiecombinaties tussen 
landbouw, recreatie en natuur. Het lijkt daarom 
het meest logisch om boeren die doorwillen 
of opvolgers in familiebedrijven meer grond te 
geven, maar niet meer vee. Door gebieden in 
te richten als natuur en extensieve landbouw 
ontstaat meer toekomstperspectief mits 
daarbij externe financiering voor deze transitie 
kan worden gevonden. De boer wordt dan 
naast voedselproducent ook natuurbeheerder 
en kan zo zijn inkomen verbeteren met een 
beheervergoeding. Boeren hebben hiervoor al 
een plan uitgewerkt om een voorbeeldproject 
te realiseren in het Strypse Weteringgebied. 
Hier wordt 7ha akkergrond omgezet in natuur 
in combinatie met de aanleg van fietspad. 
Na realisatie van dit voorbeeldproject moet 
er ook een financieringsregeling worden 
ontwikkeld om meer van dit soort projecten uit 
te kunnen voeren. Verder is er behoefte aan een 
uitvoeringsorganisatie die zorgt dat uitkoop, 
planvorming, vergunningen, aanleg en beheer op 
soepele wijze geregeld kunnen worden. 

Kansen voor natuur verzilveren
Binnen Voorne aan Zee zijn een aantal gebieden 
aanwezig die al veel natuurpotentie hebben. 
In de kansenkaart Natuurcompensatie en 
Natuurlijke Bufferzones worden deze gebieden 
met prioriteit meegenomen. Zo zijn er een aantal 
goede weidevogelgebieden, die door het beheer 
te extensiveren en de waterhuishouding aan te 
passen perspectief bieden voor de teruglopende 
weidevogelstand. Polders als de Zwarte Waal, 
Veckhoek en Heenvliet zijn hier voorbeelden van. 

De terugloop van de weidevogelstand is te wijten 
aan een combinatie van factoren:
• Te intensieve landbouw, met gebruik van 

kunstmest en overbemesting, waardoor 
graslanden geen of weinig kruiden hebben, 
waardoor er te weinig aanbod van zaden en 
insecten is om kuikens vliegvlug te krijgen;

• Teruglopende aantallen en vitaliteit van 
populaties, waardoor predatie door vossen, 
buizerds, kraaien, eksters etc. meer kans en 
impact hebben;

• Te sterke ontwatering en te weinig plas-
dras, waardoor het voedselaanbod in het 
perceel onbereikbaar is en de zode te veel 
indringingsweerstand heeft. 

Extensivering en een meer natuurinclusieve 
landbouw biedt kansen om de weidevogelstand 
weer te laten toenemen. We gaan eigenlijk weer 
naar een landbouwregime vergelijkbaar met 
de jaren 70, waarin de weidevogelstanden zeer 
hoog waren en het aantal ganzen veel lager, 
omdat ganzen juist gedijen bij zwaar bemeste 
graslanden. Ook gebieden als de Holle Mare en 
het Weergors hebben geweldige natuurpotentie. 
Deze gebieden zouden met voorrang tot natuur 
gemaakt moeten worden. 

Een netwerk van extensieve recreatie en beleving 
van nieuwe natuur, polders en cultuurhistorie 
Het ontwikkelen van kleinatuur leent zich 
ook zeer goed voor extensieve recreatie. 
Zo kunnen moerasgebieden in de Strypse 
Wetering en Sluiswatering ontsloten worden met 
knuppelpaden en polders met klompenpaden. 
Het netwerk moet extensief worden opgetuigd 
en hoeft ook niet jaarrond betreedbaar te zijn. 

Begrensde natuur op Voorne:NATURA 2000 en NNN (Bron: WSHD)
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De extensieve paden kunnen bestaande 
gebieden zoals het Voornes Duin en Annabos 
met elkaar verbinden. Ook de militaire 
geschiedenis van Voorne kan met extensieve 
routes beter ontsloten worden, bijvoorbeeld door 
een langeafstand wandelroute van Hellevoetsluis 
naar Brielle aan te leggen die langs de Stelling 
van de monden van de Maas en het Haringvliet 
loopt. Andere te ontwikkelen routes zijn het 
trambaanpad – een voormalige trambaan van 
Hellevoetsluis naar Spijkenisse.

Verblijfsrecreatie in nieuwe natuur, de zuidoevers 
van het Brielse Meer
Het Brielse Meer is de grote inlaat en 
verzamelplaats van schoon water voor 
Voorne aan Zee, de Rotterdamse havens en 
Midden-Delfland. De oevers van het gebied 
zijn grotendeels in gericht als recreatiegebied. 
De sfeer is wat armoedig, het gebied is 
ingericht volgens de principes van de 
Randstadgroenstructuur uit de jaren ‘70, met 
bosplantsoen, veel populierenopstanden, 
ligweiden en dergelijke. Het is een gebied 
dat een kwaliteitsslag nodig heeft. Dit kan 
door het beheer aan te passen naar meer 
natuurlijk beheer, het gebied te vergroten door 
landbouwbedrijven meer binding te geven met 
het gebied en nieuwe functies te introduceren 
die meer levendigheid brengen. Zo is er recent 
een locatie voor tiny houses ontwikkeld, waarbij 
te zien is dat nieuwe bewoners het gebied zich 

Watersysteem schoonmaken van hoog naar laag
Analyse van de stroomrichtingen van hoog (licht) naar laag (donker)

Basis voor natuur 
Voornes Duin (NATURA 2000), realiseren NNN, dijken als ruggengraat.

Schoonwater van hoog naar laag brengen
Vanuit Brielse Maas en Voornes Duin met schoon water de polder in.

eigen maken en inrichten. Meer van dit soort 
initiatieven kunnen het gebied interessanter 
en levendiger maken. Ook liggen er nog veel 
grootschalige agrarische bedrijven in het gebied 
die verder geen binding met het recreatiegebied 
hebben. Uit gesprekken met agrariërs blijkt dat  
er best ondernemers zijn die hun bedrijfsvoering 
willen aanpassen en een meer verbrede 
landbouw te ontwikkelen, met recreatief 
medegebruik, kleine campings, stadslandbouw, 
zorgboerderijen, duurzame energie en dergelijke. 
Ook de huidige gemeente Brielle heeft deze 
ambitie. De kunst is om een nieuw elan te vinden 
voor de noordoevers van Voorne aan Zee en met 
natuur, nieuwe functies en verbrede landbouw 
een recreatief verblijfsgebied te ontwikkelen met 
een hoge kwaliteit.    

Kaderrichtlijn Water
Waterschap Hollandse Delta heeft de 
verplichting in Voorne te gaan voldoen aan de 
KRW-richtlijnen. Ontwikkeling van natuurlijke 
bufferzones gaat hand in hand met verbetering 
van de waterkwaliteit. Het ontwikkelen van 
kleinatuur schept kansen om water te zuiveren, 
maar vooral de uitspoeling van nutriënten naar 
het oppervlaktewater tegen te gegaan. De 
landbouw en glastuinbouw zijn de voornaamste 
bronnen van watervervuiling. Strategie op 
Voorne aan Zee moet zijn om van boven 
naar beneden te werken in de peilvakken. 
Binnen Voorne aan Zee stroomt het water van 

het Voornes Duin en de Brielse Maas naar 
lagergelegen polders. Het water is zeer schoon 
wanneer het de duinen en de Brielse Maas 
verlaat, maar vervuilt gaandeweg in de polders, 
om ten slotte via het Voornes Kanaal te worden 
afgevoerd. Brielse Maas het Voornes Kanaal. 
De extensivering van de landbouw zal leiden 
tot een betere waterkwaliteit. Een ontvlechting 
van de waterstromen vanuit landbouw en 
natuurgebieden is op sommige plaatsen ook 
noodzakelijk.  Ook moet verder nagedacht 
worden om het schone water langer in het gebied 
te houden.

Kader Richtlijn Water (KRW) Meekoppelen van natuurontwikkeling en KWR 
opgaven (bron WSHD, groen is de KRW opgave)
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Trambaanpad
ecologisch, recreatieve verbinding

Dijkenstructuur
als bloemrijke dijken/

insectenlinten

extensivering landbouw
en natuurontwikkeling

met extensieve recreatie 

Inrichting verbinding
Voornes Duin 

Middenweggebied
Strypse Wetering

Zwarte Waal
kwelnatuur
ontwikkelen

natuur- en recreatieve ontwikkeling
Zuidoevers Brielse Meer

Inrichting verbinding
Voornes Duin 

Schapengorspolder/
St. Annabos,

Sluiswatering

weidevogel-
gebied

weidevogel-
gebied

Holle Mare

Strypse Wetering

Sluiswatering

extensivering landbouw
en natuurontwikkeling

met extensieve recreatie 

natuurontwikkeling
Polder de Quack

en ‘t Weergors

Kansenkaart
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Natuurlijke bu�erzones
Voorne aan Zee

      Deze kansenkaart is een initiatief van:

Zuid-Hollands Landschap

Natuurmonumenten

Natuur en Milieufederatie
Zuid-Holland

Ge�nancierd door:
Stimuleringsfonds creatieve industrie

Ontwerp: 
Landarbeid, Roel van Gerwen, MLA

Schaal 1: 25.000 op A1 N

Recreatieve druk wegnemen
NATURA 2000 gebied Voornes Duin
door ontwikkeling natuur en 
extensieve recreatie in de 
polderontginningen van Voorne

Ontwikkeling netwerk 
bloemrijke dijken, bijenlinten 
op historische polderdijken.

Verbinding van kwelnatuur van 
Voornes Duin naar de binnenzijde
van Voorne met
extensieve recreatieve structuur
(laarzenpaden).

Extensivering landbouw, 
met extensief grasland beheer,
strokenteelt en natte teelten 
kleine landschapselementen,
extensieve recreatie.

Onwikkeling natuur en recreatie 
aan zuidzijde Brielse Meer 
en Zwarte Waard.

Hoogwaardige 
weidevogelgebieden
met verhoogd peil en 
plasdras 

Zichtbaar en beleefbaar maken 
ontstaansgeschiedenis
en cultuurhistorie Voorne
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7 vakantiewoningen
50 x 18 =900m2

7 vakantiewoningen
40 x 12,5 =500m2

herontwikkelen 
2 woningen

natuur vanaf water

7.1 Ontsnippering NATURA 2000: 
Herbestemming Kippenschuren

Midden in NATURA 2000 gebied Voornes Duin is 
een voormalige kippenhouderij opgekocht door 
Zuid Hollands Landschap (ZHL) voor sanering 
en natuurontwikkeling. In het ontwerpvoorstel 
stellen we voor in plaats van alle kippenschuren 
te slopen, enkele te herbestemmen tot 
vakantiewoningen, zodat een verblijfsplek 
ontstaat van waaruit natuurliefhebbers het 
Voornes Duin kunnen verkennen. De schuren zijn 
zeer karakteristiek en hebben een maatvoering 
die zich uitstekend leent voor vakantiewoningen 
en inpandig parkeren. Dit betekent dat het 
historisch beeld van kleinschalige houten 
kippenschuren behouden kan blijven. De 
kleinschalige landbouw is in de hele structuur 
van het Voornes duin nog herkenbaar, met kleine 
aardappellandjes, moestuinen en vrijstaande 
woningen in het bos waar keuterboeren 
hebben gewoond. Ze vormen een onderdeel 
van de cultuurhistorie van Voorne aan Zee. De 
rest van het 3ha grote perceel kan als natuur 
worden in gericht, met bloemrijke hooilanden, 
een boomgaard en bos met mantel en zoom 
vegetatie. Het gebied ligt tevens centraal in 
een netwerk van wandelroutes en kan een 
verbindende schakel vormen vlakbij het 
bezoekerscentrum Tenellaplas. 

De bedrijfswoning is van mindere kwaliteit en kan 
het beste gesloopt en herbouwd worden. Het 
Zuid-Hollands Landschap overweegt nog welk 
scenario voor hen het meest aantrekkelijk is, 
met de Ruimte voor Ruimte regeling de schuren 
slopen en enkele woningen terugbouwen, of 
de optie van de recreatiewoningen door de 
schuren te herbestemmen. De uitwerking door 
de landschapsarchitect is gemaakt ter inspiratie. 
Uiteindelijk zal het Zuid-Hollands Landschap over 
de verdere invulling zelf een besluit over moeten 
nemen.

7. Uitwerkingen: van visie naar uitvoering 
 

Ligging Kippenschuren
Op deze luchtfoto zijn de restanten van de Kippenschuren zichtbaar.

Ontwerpscenario 1: 
Vakantiewoningen en inpandig parkeren met behoud van twee 
kippenschuren. Herontwikkeling twee woningen in combinatie met 
natuurontwikkeling.

Restant Kippenschuren bij Westvoorne
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Omgeving Strypse Wetering: 1850 
Strypse Wetering als moerasgebied.

Sfeerbeeld Kippenschuren
Omvorming kippenschuren in NATURA 2000 gebied 
naar natuurgebied met verblijfsrecreatie 
met recreatiewoningen in verbouwde kippenschuren.

7.2 Bufferzones grenzend aan NATURA 
2000: Het Strypse Weteringgebied

Dit gebied heeft veel potentie voor het 
ontwikkelen van functiecombinaties tussen 
landbouw, recreatie en waterrijke natuur. Een 
goed voorbeeld van een project dat direct kan 
worden aangelegd is de aanleg van natuur en 
een fietspad in de Strypse polder. Het gebied 
is grotendeels al ontsloten voor recreatie, maar 
er mist nog een schakel in het fietsnetwerk. 
Met een particuliere eigenaar is een plan 
opgesteld en begroot voor de aanleg van ruim 
5 ha nieuwe natuur, natuurvriendelijke oevers, 

Omgeving Strypse Wetering 
Realisatie ontbrekende schakel fietsnetwerk Westvoorne, Brielle, Rockanje.

Ontwerptekening Strypse Wetering
Omvorming landbouwgrond naar natuur, aanleg natuurvriendelijke oever, fietspad uitkijkpunt, realisatie voorjaar 2023.

een uitzichtpunt en een fietspad met twee 
brugverbindingen. Het project kan voor minder 
dan 300k worden gerealiseerd. Wanneer hiervoor 
financiering kan worden gevonden kan het 
project gelijk van start. Vanuit de agrarische 
sector is er al interesse en zijn gesprekken 
gevoerd  om dit initiatief uit te breiden. In 
dit gebied zijn meer mogelijke heden van 
functiecombinaties die als geheel aangemeld 
zouden kunnen worden voor het PPLG.

Omgeving Strypse Wetering: 1970 
Strypse Wetering gekanaliseerd en agrarisch ontwaterd

Omgeving Strypse Wetering: 2022 
Strypse Wetering weer in ontwikkeling als moerasgebied

Plangebied
Huidige situatie (plangebied in witte cirkel)
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7.3 Een netwerk van extensieve recreatie 
voor beleving van de nieuwe natuur: 
Natuur- en recreatieve ontwikkeling Annabos/ 
Sluiswatering

Het Annabos  -een bos dat nog stamt uit 
de ruilverkaveling en is ontworpen door 
landschapsarchitect Rik de Visser - is toe 
aan een opknapbeurt. De houtopstanden 
zijn grotendeels aan vervanging toe en 
Natuurmonumenten heeft ideeën om het 
gebied uit te breiden met onder andere een 
natuurbegraafplaats. Het bos grenst aan de 
Schapengorspolder, een nu nog in agrarisch 
gebruik zijnde polder, die grenst aan het Voornes 
Duin. In het aangrenzend gebied ligt een grote 
camping die een flinke belasting geeft op het 
Voornes Duin. De omgeving van het Annabos 
zou zo moeten worden ingericht  dat het de 
recreatieve druk in Voornes Duin ontlast. Dit kan 
door het gebied uit te breiden en op te knappen 
en nieuwe functies toe te voegen. Het Annabos 
is bij de lokale bevolking populair voor het nemen 
van trouwfoto’s. De centrale abelenlaan leidt tot 
een sprookjesachtig beeld. 

Ontwerpstap 4: recreatieve ontsluiting door hele gebied, hondenuitlaatbos, natuurbegraafplaats, natte teelten en riet rondom Sluiswatering

Schapengorspolder
botanisch graslandbeheer,
kwelnatuur, 
riet en broekbos

Natuurbegraafplaats
1,5m ophogen 
met zand of klei
aanplanten droog bos 
met heide

Stryperpolder
elzensingels
extensief gras-
en akkerlandbeheer

Voornes Duin
inplanten bosrand
als buffer voor camping en 
recreatieve verbinding duinen 
Annabos

Sluiswatering
ontwikkeling rietlanden 
en natte teelten recreatieve 
ontsluiting door rietmoeras

St. Annabos
opknappen bos voor 
hondenbezitters, abelenlaan 
opnieuw aanplanten voor 
fotoshoots bruidsparen

Maar ook deze laan heeft onderhoud en 
vernieuwing nodig. Om te kunnen voldoen 
aan de wet op de lijkbezorging moet de 
natuurbegraafplaats opgehoogd worden. Dit 
zou kunnen met Noordzeezand, waardoor er 
een zandgebied ontstaat in de kleipolder.  De 
natuurbegraafplaats kan met heide worden 
ingeplant worden en met schapen worden 
gegraasd, zodat het een sterk contrast vormt met 
de omgeving. Aan de zuidzijde van het Annabos 
is ruimte voor natte natuur en ‘natte landbouw’. 
Hier kan een robuust kleimoeras worden 
aangelegd dooraderd met recreatieve routes 
dat een natte robuuste schoonwaterverbinding 
gaat vormen met zowel functionaliteit voor 
landbouw (natte teelten, bloemrijke graslanden, 
strokenteelt), recreatie (klompenpaden diep 
de polder in) als voor natuur (rietland, vochtig 
hooiland, broekbos, elzensingels).

Ontwerpstap 1: Bloemrijke dijken aanleggen, gebied rondom Sluiswatering 
tot waterbeschermingsgebied maken (waterpeil 20cm opzetten) 

Ontwerpstap 2: Sluiswatering als natte verbindingszone met verbrede 
watergangen, plasdrasoevers, riet, elzensingels, broekbos, vochtige 
hooilanden, St. Annabos uitbreiden.

Ontwerpstap 3: Landbouwkundig gebruik aanpassen, van grasland en 
akkerbouw naar….

Ontwerpstap 3: ….vochtige hooilanden, weidevogelgrasland, bloemrijk 
grasland en strokenteelt, extensievere, vocht minnende teelten
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Nieuw landgebruik: Bloemrijk hooiland (Foto: IVN Natuureducatie), strokenteelt (Foto: Nationale Proeftuin Precisie Landbouw), natte teelten (Foto: Innovatie Programma Veen), extensieve melkveehouderij (Foto: Groen Kennisnet)

Recreatie van kust naar binnenland: Strandrecreatie (Foto: RTL Boulevard), vogelen in het Voornes Duin (Foto: AD.nl), glamping in de binnenduinrand (Foto: Camping het Weergors, 
wandelen door de moerassen van de Sluiswatering (Foto: HLN.be), trouwen in het Annabos (Foto: allmylovin.nl), 
struinpaden door het boerenland (Foto: Uiterwaarde.nl), hond uitlaten in het Annabos (Foto: hondjesinfo.nl)

Landschappelijke gradient van kust naar binnenland: Strand en duinen Voornes Duin (Foto: Natuurmonumenten), vochtige duinvalleien en rietmoeras 
(Foto: Tripadvisor), heideaccent met natuurbegraven Annabos (Foto: Avrotros.nl), boerenlandvogels en uitgestrekte landerijen (Foto: Buitenleven.nl), 
rietmoeras rondom Sluitwatering (Foto: VIP-NL.nl)

Impressie landgebruik, recreatie en de gradient in het landschap rondom het gebied Sluiswatering
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Voor de kansenkaart is een eerste grove 
begroting gemaakt om grip te krijgen op 
de financiële middelen die nodig zijn om tot 
uitvoering te komen. Uit de raming blijkt dat de 
kansenkaart voor ongeveer € 22 miljoen euro 
kan worden gerealiseerd, waarbij de middelen 
gezocht zouden kunnen worden bij het: 
• Nationaal Programma Landelijk Gebied 

(Stikstofgelden)
• De Rotterdamse Haven (CO2 compensatie)
• Waterschap Hollandse Delta (Kader Richtlijn 

Water)
• Gemeente Voorne aan Zee en andere fondsen.

Behalve de begroting voor de aanleg moet 
goed gekeken worden met welke middelen de 
uitgebreide natuur beheerd gaat worden. 

Verder is voor een eerste uitvoeringsproject 
een begrotingssjabloon gemaakt. In de 
groep betrokkenen is al in een vroeg stadium 
uitgesproken om  alvast een ‘etalageproject’ te 
realiseren en dit project te zien als een eerste 
stap naar een grotere reeks aan projecten. 
Daarom is speciaal voor dit project een begroting 
gemaakt en een maatvaste ontwerptekening. Het 
ontwerp is in samenwerking en afstemming met 
de grondeigenaar ontwikkeld. 

Interessant bij dit project - dat is beschreven in 
paragraaf 7.2 - is dat het vanuit de grondbezitters 
zelf wordt geinitieerd, dat er bij de gemeente 
Voorne aan Zee en de andere stakeholders 
draagvlak voor is en dat het financieel een zeer 
overzichtelijk project is. Een eerste stap naar 
meer robuuste natuur en betere beleving in het 
gebied!

8. Begroting

De Strypse Wetering
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Begroting uitvoeringsprojecten Natuurontwikkeling Voorne aan Zee
Projectgebied Onderdeel eenheid kosten/eenheid aantal reservering
A Ontsnippering NATURA 2000 gebieden
A1 Kippenschuren (3ha)

afwaardering grondwaarde ha -€                              2 -€                          
inrichting natuur ha 15.000€                        2 30.000€                    
inrichting extensieve recreatie ha 25.000€                        2 50.000€                    
ontwikkeling vakantiewoningen m2 2.000€                          720 1.440.000€              

A 2-15 reservering overige ontsnipperingsprojecten (15ha)
afwaardering grondwaarde ha 30.000€                        15 450.000€                 
inrichting natuur ha 15.000€                        15 225.000€                 
inrichting extensieve recreatie ha 25.000€                        15 375.000€                 

Totale reservering 2.570.000€              
B Omgeving Strypse Wetering (1075ha)
B1 Fietspad, natuurontwikkeling, uitkijkpunt (6ha)

afwaardering grondwaarde ha 30.000€                        6 180.000€                 
aankoop strook grond fietspad minus afwaardering ha 30.000€                        0,1757 5.271€                      
inrichtingskosten (zie ander tabblad post 134.932€                      1 134.932€                 

B 2-15 reservering overige projecten Strypse Wetering (30ha)
afwaardering grondwaarde ha 30.000€                        30 900.000€                 
inrichting natuur ha 15.000€                        30 450.000€                 
inrichting extensieve recreatie ha 25.000€                        30 750.000€                 

Totale reservering 2.420.203€              
C Omgeving Sluiswetering (543ha)
C1 Herinrichting omgeving Annabos

afwaardering grondwaarde (omvorming naar bos) ha 30.000€                        9,5 285.000€                 
inrichting natuur ha 15.000€                        60 900.000€                 
inrichting extensieve recreatie ha 25.000€                        60 1.500.000€              
civiele kunstwerken st 15.000€                        6 90.000€                    

C 2-15 reservering overige projecten Sluiswetering (20ha)
afwaardering grondwaarde ha 30.000€                        20 600.000€                 
inrichting natuur ha 15.000€                        20 300.000€                 
inrichting extensieve recreatie ha 25.000€                        20 500.000€                 
civiele kunstwerken st 15.000€                        3 45.000€                    

Totale reservering 4.220.000€              
D Zuidoevers Brielse meer (473ha)
D1-15 reservering overige projecten Brielse Meer (50ha)

afwaardering grondwaarde ha 30.000€                        50 1.500.000€              
inrichting natuur ha 15.000€                        50 750.000€                 
inrichting extensieve recreatie ha 25.000€                        50 1.250.000€              

Totale reservering 3.500.000€              
E Omgeving Holle Mare (224ha)
E1-5 reservering overige projecten Holle Mare (20ha)

afwaardering grondwaarde ha 30.000€                        20 600.000€                 
inrichting natuur ha 15.000€                        20 300.000€                 
inrichting extensieve recreatie ha 25.000€                        20 500.000€                 

Totale reservering 1.400.000€              
F Natuurprojecten omgeving Hellevoetsluis
E1 natuurontwikkeling Trambaanpad (5088m)

afwaardering grondwaarde m1 -€                              5088 -€                          
inrichting natuur m1 20€                                5088 101.760€                 
inrichting extensieve recreatie m1 30€                                5088 152.640€                 

E2-E3 Polder de Quack (120ha) en het Weergors (64ha)
afwaardering grondwaarde ha 30.000€                        12 360.000€                 
inrichting natuur ha 15.000€                        12 180.000€                 
inrichting extensieve recreatie ha 25.000€                        12 300.000€                 

Totale reservering 1.094.400€              
F Bloemrijke dijken
F1 natuurontwikkeling bloemrijke dijk Strypse polder 5km

inrichting natuur m1 25€                                5000 125.000€                 
F1 reservering Bloemrijke dijken 30km

inrichting natuur m1 25€                                30000 750.000€                 
Totale reservering 875.000€                 

16.079.603€           
Projectorganisatie en -coordinatie % 12,5 2.009.950€              
Communicatie % 2,5 401.990€                 
Subtotaal 18.491.543€           
BTW % 21 3.883.224€              
Totaal incl. BTW 22.374.768€           
Financiering
NPLG 10.000.000€            
Rotterdamse havens 8.000.000€              
ZHL (recreatiewoningen) 1.440.000€              
Waterschap, bloemrijke dijken + KRW 2.500.000€              
Gemeente Voorne aan Zee 434.768€                 

22.374.768€           

Begrotingssjabloon uitvoeringsprojecten natuur
25-07-2022 Roel van Gerwen
INRICHTINGSKOSTEN Onderdelen Eenheid Hoeveelheid Prijs per eenh Kosten ex BTW/SK subtotaal totaal
Voorbereidende werkzaamheden Uitzetwerkzaamheden

Opmeten en uitzetten werkzaamheden post 1 1.500,00€            1.500,00€             
Tijdelijke voorzieningen
Toepassen rijplaten € 1 4.500,00€             4.500,00€             
Verkeersmaatregelen € 1 700,00€                700,00€                
Opschonen watergangen
Opschonen watergangen m1 1.063 1,50€                     1.594,50€             

8.294,50€             
Opruimwerkzaamheden Terrein opschonen m2 53.345 0,10€                     5.334,50€             

5.334,50€             
Grondwerkzaamheden

Grond ontgraven
Natuurvriendelijke oever ontgraven m3 3.100 2,80€                     8.680,00€             
Ontgraven cunet fietspad 612m1 m3 245 2,80€                     685,44€                
Leveren en aanbrengen gronddoek cunet m2 1.224 1,00€                     1.224,00€             
Graven waterverbinding zuidzijde m3 640 2,80€                     1.792,00€             
Grond aanbrengen
Aanbrengen en profileren uitkijkpunt m3 3.838 2,80€                     10.746,18€           
Aanleg fietspad en ontsluiting naar uitkijkpunt -€                       
leveren en aanbrengen menggranulaat 0-31,5 mm m2 1224 5,00€                     6.120,00€             
leveren en aanbrengen menggranulaat 0-31,5 mm m2 75 5,00€                     375,00€                

29.622,62€           
Kunstwerken

Onsluiting brug fietspad leveren en aanbrengen st 2 15.000,00€           30.000,00€           
Leveren en plaatsen trappen uitkijkpunt st 10 185,00€                1.850,00€             
Stelconplaten aanbrengen op uitkijkpunt ( 4 st, per 
plaat 4 palen) st 4 5.000,00€             20.000,00€           

51.850,00€           
Groenvoorzieningen, afrasteringen

Leveren en inzaaien bloemenmengsel m2 53.345 0,26€                     13.869,70€           
Aanbrengen veeraster m1 150 4,15€                     622,50€                

14.492,20€           
SUBTOTAAL 1 109.593,82€        
Eenmalige kosten

Inrichting werkterrein € 1 3.000,00€             3.000,00€             
Opruimen werkterrein € 1 1.400,00€             1.400,00€             
Opstellen werkplan € 1 1.400,00€             1.400,00€             
V&G-plan en coördinatie € 1 3.250,00€             3.250,00€             `

9.050,00€             
Staartkosten

Algemene kosten 4% € 1 4.383,75€             4.383,75€             
Uitvoeringskosten 3% € 1 3.287,81€             3.287,81€             
Winst en risico 2% € 1 2.191,88€             2.191,88€             

9.863,44€             
SUBTOTAAL 2 uitvoeringskosten 18.913,44€           

UITVOERINGSKOSTEN excl. BTW 128.507,26€                       
Project Onvoorzien 5% 6.425,36€             

TOTAAL KOSTEN excl. BTW 134.932,62€                       
VOORBEREIDINGSKOSTEN Onderdelen Eenheid Hoeveelheid Prijs per eenh

Planvorming
Ontwerp € 1 3.500,00€             5.000,00€             
Contractdocument
Werkomschrijving € 1 2.500,00€             2.500,00€             
Vergunningen
Watervergunning en omgevingsvergunning € 1 2.500,00€             2.500,00€             

10.000,00€           
BEGELEIDING VOORBEREIDING Projectleiding en projectteam € 1 4.500,00€             4.500,00€             

4.500,00€             
UITVOERINGSBEGELEIDING Directievoering en toezicht € 1 6.500,00€             6.500,00€             

6.500,00€             
subtotaal voorbereidingskosten 21.000,00€                          
SUBTOTAAL 4 kosten zonder BTW 155.932,62€                       

BTW 21% 32.745,85€                          
PROJECTKOSTEN INCL. BTW 188.678,47€                       

Detailbegroting uitvoering eerste project: 
Natuurontwikkeling, fietsroute en uitkijkpunt Strypse Wetering

Eerste grove raming van de kosten van de realisatie van de Kansenkaart
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9.1 Kansenkaart landgebruik van de toekomst 
voor Voorne aan Zee

De Kansenkaart Natuurcompensatie en 
Natuurlijke bufferzones Voorne aan Zee is een 
initiatief van de natuur- en milieuorganisaties die 
op Voorne actief zijn. Het is een vingeroefening, 
waarin verkend wordt hoe actuele 
maatschappelijke opgaven een steuntje in de 
rug kunnen krijgen om de natuur te verbeteren 
en herstellen. Is het daarmee een sectoraal plan 
alleen voor de natuur? Zeker niet. Het is een 
kaart waarop de verdeling van landgebruik in het 
landelijk gebied van Voorne aan Zee zo wordt 
geordend, dat er ruimte is voor álle vormen van 
landgebruik. En waarbij landbouw en natuur zich 
in gezamenlijkheid kunnen ontwikkelen. Met 
behoud van akkerbouw, veeteelt en glastuinbouw 
zoals voorheen, maar wel in een vorm van een 
toekomstbestendige en duurzame landbouw die 
voldoet aan de eisen met betrekking tot klimaat 
en stikstofuitstoot. Het is dus nadrukkelijk geen 
contramal van natuur versus landbouw, maar 
een duurzaam cascolandschap, dat met allerlei 
vormen van landgebruik kan worden ingevuld. 

Na een oriëntatiefase en voorbereidende 
onderzoeken hebben we op basis van een 
eerste schetsontwerp en een kwestiekaart 
vier werkateliers georganiseerd met als doel 
verdieping en verrijking van het schetsontwerp. 
Zo is stap voor stap, in opvolgende werkateliers, 
met alle deelnemende partijen toegewerkt naar 
een uiteindelijk kansenkaart Natuurcompensatie 
en Natuurlijk Bufferzones Voorne aan Zee. In 
de eindfase is ook de provincie Zuid-Holland 
betrokken om te verkennen de kansenkaart in 
de vorm van een brede gebiedsontwikkeling 
meegenomen kan worden in de PPLG als Zuid-
Hollandse inbreng richting het NPLG. 

De NATURA 2000 gebieden staan in de Kop 
van Voorne centraal. Bestaande ecologische 
verbindingen met het achterland zijn nu 
flinterdunne lijnen en de potentie van het Brielse 
Meer blijft nog teveel onderbenut. De Polder 
Strype en de historische dijkenstructuur als 
ruggengraat voor het ruimtelijk ontwerp biedt 
de mogelijkheid om robuuste verbindingen te 
creëren. 

Schoon water en kwel vormen in de Kop van 
Voorne misschien wel meer de verbindende 
factor dan de huidige ecologie. Daarnaast 
kunnen de historische dijken de robuuste 
structuur in het ruimtelijk ontwerp versterken, 
door meer in te zetten op ecologisch beheer. 
Vanuit de duinen kunnen langs de watergangen, 
weteringen en dijklichamen zo ecologische 
en recreatieve verbindingen ontstaan. Ook 
kan de Kader Richtlijn Water (KRW)-opgave de 
motor vormen voor schoon water in het gebied. 
Vanuit een integrale benadering hebben we ook 
duurzame energieopwekking, ontsnippering 
van NATURA 2000 gebieden, beperking van 
stikstofuitstoot door extensivering van de 
landbouw, sanering lege bedrijfsopstallen en 
een klompenpaden- en fietspadenstructuur 
geïnventariseerd en verwerkt in verdere 
uitwerkingen van de kansenkaart.

9.2 De landbouw als een belangrijke drager 
voor natuurherstel 
In de keukentafelgesprekken die zijn gevoerd, 
kwam aan de orde dat een agrarisch ondernemer 
niet met een kleinere veestapel kan rondkomen 
als daar niks tegenover staat. Agrarische 
ondernemers zijn best bereid om mee te 
werken aan verduurzaming, maar geven ook 
aan dat zij de rekening van die verduurzaming 
niet eenzijdig kunnen bekostigen. Een 
vermindering van stikstofuitstoot en uitstoot van 
broeikasgasemissies is te realiseren en dit kan 
op verschillende manieren. Maar de agrariërs die 
wij hebben gesproken zien de oplossing in meer 
grond voor hun bedrijf, met de zelfde veestapel. 
In theorie reduceert een bedrijf dat 40% groter 
is met dezelfde veestapel 40 % stikstofuitstoot. 
Er is dan wel een extensiever beheer en 
omschakeling naar een natuurinclusieve 
landbouw nodig in combinatie met een 
vergoeding voor de ecosysteemdiensten om 
het verlies aan inkomen op te vangen. Er liggen 
dus aanknopingspunten om in een breder 
perspectief hier verder met de landbouw over 
door te praten.

9. Hoe nu verder?

Landgoed Stuyvesante
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9.3 Vervolg acties vanuit het onderzoekend 
ruimtelijk ontwerp
De Kansenkaart heeft zich nadrukkelijk eerst 
gericht op het begrijpen van het ecologisch 
en hydrologisch systeem, om zo de basis 
voor een landschap met een robuuste natuur 
en schoon watersysteem te leggen. Een 
landschap dat voortborduurt op een lange 
ontstaansgeschiedenis en een disbalans in 
landgebruik weer in balans probeert te brengen. 
Hiervoor zijn wat ideeën uitgewerkt. Voor een 
aantal zaken was tijdens het onderzoek geen tijd 
meer om die nog wat beter te bekijken. Dit is nog 
wel nodig om de potentie van de kansenkaart 
maximaal te benutten en verbindingen tussen de 
verschillende ruimtelijke functies beter te kunnen 
maken. Deze acties zijn:

• Inventariseren van de grootste knelpunten 
in de versnippering van het Voornes Duin en 
hiervoor plannen ontwerpen om de situatie te 
verbeteren; 

• Opstellen van een dijkenplan waarin 
alle aspecten van het optimaliseren van 
natuurwaarden goed worden uitgezocht;

• Uitwerken natuurstrategie met kleinatuur; 
• Natuurontwikkelingsplannen opstellen voor de 

meest potentieel interessante gebieden;  
• Verder uitwerken van het recreatief netwerk;
• Visie ontwikkelen op de noordelijke oevers van 

Voorne aan Zee;
• KRW doelen samen met waterschap Hollandse 

Delta uitwerken;

9.4 Aanbieden eindrapport en aanbeveling

Het eindrapport wordt aangeboden aan de 
nieuwe Gemeenteraad en het College van 
Burgemeester en Wethouders van de nieuw 
gevormde gemeente Voorne aan Zee. Ook 
zal het eindrapport worden aangeboden aan 
de gedeputeerden mevr. J. Baljeu (stikstof 
en PPLG) en dhr. B. Potjer (natuur) van de 
provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf 
Rotterdam en Deltalinqs als vertegenwoordigers 
van  het HIC Rotterdam. Het onderzoek naar 
een ruimtelijk ontwerp voor Bufferzones 
en Compensatiegebieden in Voorne aan 
Zee is in een beperkte kring van natuur- en 
milieuorganisaties uitgevoerd als bouwsteen 
voor de provinciale gebiedsgerichte aanpak 
Stikstof en de uitvraag van de provincie aan de 
betrokken natuur- en milieuorganisaties voor 
het PPLG. Wij hebben vastgesteld dat er grote 
kansen liggen voor Voorne aan Zee om die te 
verbinden aan de provinciale stikstofaanpak 
en de behoefte van het HIC Rotterdam aan 
compensatiegebieden in de directe omgeving. 

Wij adviseren de gemeente Voorne aan Zee om 
met alle relevante partijen  en belanghebbende 
hier verder het gesprek over te voeren en 
gesignaleerde kansen zo te gaan benutten. Het 
Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten 
en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
staan klaar om daar verder ook een rol in te 
spelen.

Aan deze kansenkaart hebben de volgende 
organisaties en personen meegewerkt:

Deelnemers aan de verkenning:

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 
(initiatiefnemer)
Mellanie Vellekoop  
Alex Ouwehand (tekst en projectleider)

Natuurmonumenten 
Ralf Joosse  
Anneklaar Wijnants.

Zuid-Hollands Landschap 
Arjen Siebel 
Michiel Houtzagers.

Landarbeid
Roel van Gerwen 
(tekst, beeld, begroting, ontwerp en foto’s tenzij 
anders vermeld)

Particuliere grondeigenaren 
Piet Kome.

Geconsulteerd zijn de volgende organisaties:
Gemeente Westvoorne

Provincie Zuid-Holland

Waterschap Hollandse Delta

KNNV afdeling Voorne, Natuurvereniging 
Hollandse Delta

3 agrarische ondernemers

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt 
dankzij financiering door het 
stimuleringsfonds creatieve industrie

Colofon
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