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Plangebied Midden-IJsselmonde 
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Begrenzing concrete beleidsbeslissing 

Hoogwaarclige natuur met recreatief 
medegebruik 
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Fig"iur 1: Plangebied Concrete beleidsbeslissing PKB-PMR 
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Samenvatting 
Het agrarische gebied aan de oostkant 
van Rhoon zal de komende jaren trans
formeren tot een natuur- en recreatiege
bied. Deze transformatie is het gevolg 
van de Planologische Kernbeslissing 
Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam (PKB-PMR) en dient een 
impuls te geven aan de leefbaarheid van 
de Rotterdamse regio. Hiertoe is in de 
directe omgeving van Rotterdam 750 
hectare natuur- en recreatiegebi.ed 
gepland. Midden-Ijsselmonde is een 
van de deelprojecten en wel het groot
ste: circa 600 hectare (PMR, 2001). 

Motie Klein Molekamp 
'Bij de transformatie van Midden
I]sselmonde zal rnimte blijven voor agrari
sche bedrijvigheid en zitllen de bestaande 
landschappelijke en wltuitrhistorische ele
menten zoveel mogelijk behouden blijven' 
(Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
2002). Dit is het gevolg van de Motie 
Klein Molekamp op de PKB+ deel 3. De 
motie is verwerkt in het 'kabinetsstand
punt na behandeling door de Tweede 
Kamer' (PKB+ deel 3a; Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, 2002) en goedge
keurd door de Eerste Kamer (d.d. 2 juli 
2002) . 
Naar het zich laat aanzien wordt de 

tekst van de PKB+ deel 3a verwerkt in 
de PKB+ deel 4. Op dit moment is der
halve de PKB+ deel 3a richtinggevend. 
De belangrijkste passage in dit kabi
netsbesluit is de 'Concrete beleidsbe
slissing', waarin is verwerkt de Motie 
Klein Molekamp (Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 2002): 

In het gebied Midden-I]sselmonde wordt 
binnen de begrenzing (. . .) (zie figuur 1) 
een openbaar toegankelijk natuur- en 
recreatiegebied gerealiseerd met een opper
vlak van circa 600 hectare. Het gebied ten 
noorden van de Essendijk zal de hoofd
functie openlucht recreatie met natuur
waarden warden gegeven. Het gebied ten 
Zttiden van de Essendijk gelegen zal de 
hoof djtmctie hoogwaardige natmir met 
recreatief medegebruik krijgen. Bij de 
transformatie van Midden-I]sselmonde zal 
ruimte blijven voor agrarische bed1ijvig
heid en Zttllen de bestaande landschappe
lijke en wltuitrhistorische elementen 
zoveel mogelijk behouden blijven. 

Opgave en interpretatie 
PKB+ deel la 
In opdracht van de Stuurgroep Midden
l]sselmonde is, naar aanleiding van de 
Motie Klein Molekamp, onderzocht 

"'--

welke vormen van agrarische bedrijvig
heid mogelijk zijn binnen de band
breedte van de PKB. In deze studie is de 
tekst van de PKB+ deel 3a naar de letter 
geinterpreteerd. 

Derhalve zijn de volgende uitgangspun
ten gehanteerd: 
- het plangebied transformeert van de 

huidige hoofdfunctie landbouw tot de 
nieuwe hoofdfuncties openlucht recre
atie met natuurwaarden (ten noorden 
van de Essendijk) en hoogwaardige 
natuur met recreatief medegebruik 
(ten zuiden van de Essendijk) ; 

- binnen de randvoorwaarden van deze 
nieuwe hoofdfuncties wordt gezocht 
naar de mogelijkheden voor agrarische 
bedrijvigheid. 

De uitkomsten van de studie lijken 
voorbij te gaan aan de intentie van de 
motie. In de begeleidingsgroep is een 
discussie gevoerd over de problematiek 
van de intentie. Daar is vanuit verschil
lende gezichtspunten iets over te zeg
gen, de intentie is niet eenduidig inter
pretabel. Het is niet voor niets dat de 
intentie niet letterlijk is verwoord in de 
aangenomen motie. Daarmee is het een 
politieke discussie. 
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Gemeend is in dit stadium een zakelijke 
verkenning van de mogelijkheden voor 
agrarische bedrijvigheid te doen, naar de 
letter van de motie. Zo ontstaat informa
tie die als basis kan dienen voor de poli
tieke discussie die gevoerd wordt in het 
volgende stadium, als het 'integrate pro
gramma van eisen' voor de transformatie 
van Midden-Ijsselmonde opgesteld 
wordt. 

Onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet komt logisch voort 
uit bovengenoemde interpretatie van de 
PKB+ dee! 3a. Allereerst is gekeken naar 
de huidige agrarische situatie in 
Nederland en het plangebied. Tezamen 
met gesignaleerde trends en ontwikke
lingen is een spectrum opgesteld van 
mogelijke vormen van agrarische bedrij
vigheid. Vervolgens zijn vanuit de nieu
we hoofdfuncties 'openlucht recreatie 
met natuurwaarden' en 'hoogwaardige 
natuur met recreatief medegebruik' 
randvoorwaarden opgesteld waaraan de 
toekomstige inrichting moet voldoen. 
Ook zijn randvoorwaarden opgesreld 
vanuit 'landschap en cultuurhistorie', 
een belangrijk aandachtspunt in de con
crete beleidsbeslissing. 
Mogelijke vormen van agrarische bedrij-
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vigheid zijn getoetst a~n de randvoor
waarden. Hierdoor ontstaat per hoofd
Eunctie een sdectie van mogelijke vor
rnen van agrari.sche bedrijvigheid. 

llJitgangspunten 
Belangrijk uitgangspunt van de studie 
is de bovengenoemde interpretatie van 
de PKB+ dee! 3a. Uitgangspnnt is 
tevens dat, conform de PKB. alle gron
c!en aangekochL, ingericht en beheerd 
gaan warden door of in opd::acht van 
de overheid. De precieze wijze waarop 
clit gebeurt staat nog niet vast en zal 
nog nader uitgewerkt warden (PMR, 
2001). Ander uitgangspunt is dat de 
transformatie tot natuur- en recreatie
gebied in circa ti.en jaar is voltooid 
(PMR, 2002). 

De gehanteerde definitie van 'agrarische 
bedrijvigheid' is: een breed scala aan 
wtiviteiten die ,JP een agrarisch bedrijf 
pi'aatsvinden m:wr daar niet noodzakelij
lzerwijs aan gebonden zijn. 

Het onderzoek is niet gericht op het 
inpassen van huidige agrarie1s en/of 
huidige agrarische bedrijfsvoering, 
maar op alle mogelijke vormen van 
agrarische bedrijvigheid. Uitgangspunt 
is dat deze moeten passen binnen de 
randvoorwaarden vanuit de nieuwe 
hoofdfuncties hoogwaardige natuur en 
openluch trecreatie. 

Hlllidige sit1L1atie en 
ontwikkefiingen 
Zuiver economisch gezien is er geen 
toekomst voor akkerbouw in 
Nederland. Meer in detail gekeken 
blijkt dat veel genuanceerc!er te liggen 
en is het aannemelijk dat nog genera
ties lang ondernemers hun inkomen 
halen uit akkerbouw. Het gebied 
Miclden-l]sselmonde functioneert rede
lijk tot goed als landbouwgebied. Door 
functieveranderingen (woningbouw) is 
we! het areaal erg afgenomen en is er 
twijfel of dit op de lange duur een 
levensvatbare landbouwendave zal blij
ven. 
Er is tot op heden geen aanleiding 
geweest voor aanpassing van de 
bedrijfsvoering met andere activiteiten 
zoals dat in andere delen van 
Nederland we! optreedt. M·~n zoekt 
daar naar een :cekerder inkomen door 
verschillende strategieen: V·~rgroten, 

verdiepen, verbreden of vervreemden 
van de agrarisc:he activiteitE:D (figuur 
2). Voor het plangebied is onderzocht 
of die strategieen kansen bieden voor 
agrarische bedrijvigheid. Belangrijke 
factor in het krachtenspel is planologi
sche onrust die de mogelijkheid van 
verstedelijking met zic:h mee brengt. 
Het jaagt de grondprijzen op en zorgt 
ervoor dat het ontstaan van ongewen
ste verrommeling door stadsrandver
schij nselen op de loer ligt. 

Spectrum aan agrarische 
bedrijvigheid 
De randvoorwaarden vanuit de nieuwe 
hoofdfuncties zullen aanleiding zijn 
voor aanpassing van de agrarische 
bedrijfsvoering. Het totale spectrum 
aan mogelijke vormen van agrarische 
bedrijvigheid is opgespannen tussen 
enerzijds een kern met de huidige, pro
ductgerichte landbouw en anderzijds 
vier polen met 'verbrede en vervreem
de' vormen van agrarische bedrijvig
heid (figuren 3 en 4) . De vier polen 
komen logisch voort uit de specifieke 
opgave voor het plangebied: 
- landschapsgerichte bedrijvigheid; 
- consumentgerichte bedrijvigheid; 
- natuurgerichte bedrijvigheid; 
- watergerich te bedrijvigheid. 

Dit schema is vanzelfsprekend niet 
compleet. Vele combinaties en overlap
pen zijn denkbaar. Toch geeft het een 
goed inzicht in de mogelijke vormen 
van agrarische bedrijvigheid voor het 
plangebied. 

Randvoom1aarden aan 
agrarische bedrijvigheid 
Vanuit de nieuwe hoofdfuncties hoog
waardige natuur en openlucht recreatie 
zijn randvoorwaarden te benoemen die 
bepalend zijn voor de toekomstige 
inrichting van het gebied. Ook vanuit 
'landschap en cultuurhistorie', belang-

rijk aandachtspunt in de PKB, zijn 
randvoorwaarden te benoemen. Deze 
randvoorwaarden zijn in meer of min
dere mate bepalend voor mogelijkhe
den tot agrarische bedrijvigheid. 

Randvoorwaarden va1nuit 
landschap en cul1tuurhistorie 
De huidige landschappelijke verschij
ningsvorm is in sterke mate het resul
taat van het agrarische gebruik. De 
randvoorwaarden vanuit landschap en 
cultuurhistorie hebben dan ook nauwe
lijks consequenties voor mogelijke vor
men van agrarische bedrijvigheid. 
In het cultuurhistorisch onderzoek van 
Raap Archeologisch Adviesbureau 
(Bekius et al., 2002) wordt onder ande
re waarde toegekend aan de dijken en 
de openheid ten zuiden van de 
Essendijk. Het instandhouden van de 
dijken en dijkzones in de huidige ver
schijningsvorm vraagt om een actief 
bdieer, mogelijk met behulp van, met 
name landschapsgerichte, agrarische 
bedrijvigheid. 

Wanneer voor de polders t:en zuiden 
van de Essendijk wordt gestreefd naar 
'behoud van openheid' zijn mogelijk 
grootschalige vormen van biologisch en 
biologisch-dynamische landbouw. Het 
landschapsbeeld verandert hierdoor 
minimaal. De natuurwaarden van h.et 
gebied nemen toe al resulteert dit niet 
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Figu.u.r 2: Trends in de agrarische bedrijfsvoering 
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Figu1.rr 4: Spectrum aan mogelijke vorme.n van agrarische bedrijvigheid 
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in hoogwaardige natuur. Deze variant 
treedt derhalve buiten de bandbreedte 
van de PKB. Hierbij wordt aangetekend 
<lat de omstandigheden voor biologisch 
en biologisch-dynamische landbouw 
niet ideaal zijn. De nabijheid van stad 
en natuur zorgt voor betreding en ver
storing door mens en <lier. 

Randvoorwaarden vanuit 
hoogwaardige natuur 
De criteria voor hoogwaardige natuur 
zijn de hoeveelheid nutrienten en 
bestrijdingsmiddelen, de mate van 
'biodiversiteit' (instandhouden van 
soorten en leefomstandigheden), de 
mate van 'natuurlijkheid' (minimalise
ren van menselijke beinvloeding) en 
het grondwaterpeil (Bal et al., 2001). 

Het reduceren van het gebruik van 
kunstmatige meststoffen en bestrij
dingsmiddelen tot de toegestane nor
mering voor natuurgebieden beperkt 
mogelijke vormen van agrarische 
bedrijvigheid tot biologische en biolo
gisch-dynamische vormen. 

Wanneer wordt gestreefd naar hoog
waardige natuur door middel van een 
grote mate van biodiversiteit zijn biolo
gisch en biologisch-dynamische vor
men van landbouw mogelijk. Deze 
worden ingepast in een afwisselend en 
kleinschalig landschap. Variatie wordt 

aangebracht in bijvoarbeeld land
schapselementen (houtsingels, bossa
ges , wielen en kreken, et cetera) en abi
osche omstandigheden. Hetland
schapsbeeld verandert sterk. 

Wanneer wordt gestreefd naar hoog
waardige natuur door middel van een 
grote mate van natuurlijkheid wordt de 
menselijke beinvloeding gerninimali
seerd. Agrarische bedrijvigheid beperkt 
zich tot activiteiten als begrazing door 
runderen en paarden in graslanden, en 
consumentgerichte activiteiten op en 
rond de boerderij . 

Wanneer wordt gestreefd naar hoog
waardige natuur met een substantiele 
bijdrage aan de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) moet het grond
waterpeil verhoogd warden (Boudewijn 
et al., 2002). Agrarische bedrijvigheid 
beperkt zich tot begrazing op de hogere 
delen en consumentgerichte activiteiten 
op en rond de boerderij. 

Randvoorwaarden vanuit 
openlucht recreatie 
Ten noarden van de Essendijk client 
een substantieel gedeelte van het plan
gebied specifiek ingericht te worden 
voor recreatieve doeleinden. Dit ten 
behoeve van de voorgeschreven recrea
tieve opvangcapaciteit van 40 personen 
per hectare. Eventueel kan het resteren-

-

de gedeelte agrarisch blijven mits dit 
bijdraagt aan de hoofdfunctie open
luchtrecreatie met natuurwaarden. 
Diverse vormen van agrarische bedrij
vigheid zijn hier mogelijk mits dienst
baar aan de hoofdfunctie openluchtre
creatie met natuurwaarden en ingepast 
in een toegankelijk, afwisselend open 
en besloten landschap met voldoende 
aanbod van consumentgerichte acti
viteiten. Ook in dit gebied zal het hui
dige landschap en de huidige agrari
sche bedrijvigheid flink veranderen. 

Rand van Rhoon 
De Rand van Rhoon is geen onderdeel 
van de 'concrete beleidsbeslissing' van 
de PKB. De Motie Klein Molekamp is 
derhalve niet van toepassing op de 
Rand van Rhoon. Voor het gebied is 'de 
ontwikkeling als recreatie- en natuurge
bied richtinggevend' en is 'de vestiging 
van hoogwaardige stedelijke functies 
mogelijk' (PMR, 2001). 
Landschappelijk is de relatie met het 
PKB-plangebied ten noorden van de 
Essendijk zeer groot. Gestreefd moet 
warden naar een gelijkvorrnige inrich
ting voor de twee gebieden, zowel pro
grammatisch als landschappelijk. 

Wie zal dat betalen? 
Het uitgangspunt van de studie is dat, 
conform de PKB, alle gronden aange
kocht en beheerd gaan worden door of 
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in opdracht van de overheid. Los daar
van wordt er in den lande gediscussi
eerd of nieuwe functies (bijvoorbeeld 
natuur en recreatie) tegen betaling 
gerealiseerd kunnen worden door agra
riers. Daarvoor moet enerzijds bekeken 
worden of daarmee de gewenste doelen 
gehaald worden en anderzijds water 
financieel mogelijk is. Vandaar dat het 
goed is om enig zicht te hebben op de 
financieringsmogelijkheden van de ver
schillende richtingen van agrarische 
bedrijvigheid. 

Naast een inkomen uit de markt ver
werft men inkomen uit agrarische 
bedrijvigheid door overheidssubsidies 
en een nevenberoep. Nieuwe financie
ringsstromen zijn te realiseren in de 
consumentgerichte bedrijvigheid (uit 
zorg en recreatie) en in de watergerich
te bedrijvigheid. Met name op het vlak 
van waterbeheer worden nieuwe vor
men van financiele vergoedingen uitge
dacht. Verder wordt er in een aantal 
gebieden geexperimenteerd met 
gebiedscontracten, waarbij tussen een 
groot aantal partijen met een groot aan
tal doelen de organisatie en de financie
ringsstromen geregeld worden. 
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Eindconclusies 
1. De motie Klein Molekamp is de aan

leiding van deze studie. De PKB+ 
deel 3a, waarin de motie is verwerkt, 
is in deze studie naar de letter 
gevolgd. Dit betekent dat de rand
voorwaarden vanuit de nieuwe 
hoofdfuncties 'hoogwaardige natuur' 
en 'openluchtrecreatie' bepalend zijn 
voor mogelijke vormen van agrari
sche bedrijvigheid. 

2. De discussie over de intentie van de 
motie zal in een later stadium, bij 
het opstellen van het 'integraal pro
gramma van eisen' , gevoerd worden. 

3. Vanwege goede ornstandigheden 
(bodem, afzet, agrarisch complex) 
hebben de huidige agrarische bedrij
ven in het plangebied vooralsnog 
voldoende toekomstperspectief. 
Door de oprukkende stad ( verstede
lijking, recreatieve druk, planologi
sche onrust et cetera) zal zonder 
aanvullend beleid het plangebied na 
verloop van tijd isoleren en verrom
melen. 

4. In het plangebied zijn drie deelgebie
den te onderscheiden waarin, binnen 
de bandbreedte van de PKB, diverse 
vormen van agrarische bedrijvigheid 
mogelijk zijn (figuur 3): 

• dijken en dijkzones: landschapsge
richte agrarische bedrijvigheid met 
als doel het instandhouden van de 
huidige landschappelijke verschij
ningsvorm; 

• polders ten zuiden van de Essendijk: 
agrarische bedrijvigheid in een hoog
waardig natuurgebied beperkt zich 
tot activiteiten als begrazing door 
runderen en paarden in graslanden 
en consumentgerichte activiteiten op 
en rand de boerderij; 

• polders ten noorden van de Essen
dijk: diverse vormen van agrarische 
bedrijvigheid zijn mogelijk mits 
dienstbaar aan de hoofdfunctie 'open
luchtrecreatie met natuurwaarden' en 
ingepast in een toegankelijk, afwisse
lend open en besloten landschap met 
voldoende aanbod van consumentge
richte activiteiten. 

5. Gezien de randvoorwaarden vanuit 
de nieuwe hoofdfuncties hoog
waardige natuur en openluchtrecrea
tie zal het aanzien van het gebied 
veranderen, ook al blijven er vormen 
van agrarische bedrijvigheid in het 
gebied aanwezig. De huidige agrari
sche bedrijvigheid is niet mogelijk 
binnen de randvoorwaarden van de 
nieuwe hoofdfuncties. 
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lnleiding 
Het agrarisch gebied aan de oostkant 
van Rhoon zal de komende jaren trans
formeren tot een natuur- en recreatiege
bied. Deze transformatie is het gevolg 
van de Planologische Kernbeslissing 
Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam (PKB-PMR) en client een 
impuls te geven aan de leefbaarheid van 
de Rotterdamse regio. Hiertoe is in de 
directe omgeving van Rotterdam 750 
hectare natuur- en recreatiegebied 
gepland. Midden-Ijsselmonde is een 
van de deelprojecten en wel het groot
ste: circa 600 hectare. 

Aan de oorspronkelijke tekst van de 
PKB+ deel 3 is de Motie Klein 
Molekamp toegevoegd: 'Bij de transfor
matie van Midden-Ijsselmonde zal 
ruimte blijven voor agrarische bedrij
vigheid en zullen de bestaande land
schappelijke en cultuurhistorische ele
menten zoveel mogelijk behouden blij
ven' (Tweede Kamer der Staten
Generaal, 2002). In opdracht van de 
Stuurgroep Midden-Ijsselmonde is 
onderzoek gedaan naar de consequen
ties van deze zinsnede voor mogelijke 
vormen van agrarische bedrijvigheid. 

Lagenmethodiek 
De provincie Zuid-Holland staat, als 
trekker van dit project, voor de com
plexe opgave diverse functies te combi
neren binnen het plangebied. Gekozen 
is om hiervoor gebruik te maken van 
de 'lagen-methodiek' (Verkade, 2002). 
De verschillende functies worden in 
eerste instantie gescheiden in verschil
lende lagen. Per 'functionele laag' 
wordt onderzoek verricht naar de 
mogelijkheden en beperkingen van de 
betreffende functie binnen de kaders 
van de PKB. 

Het uiteindelijke doel is de verschillen
de lagen te bundelen tot een 'integraal 
programma van eisen' voor het plange
bied op basis waarvan een ontwerp 
gemaakt kan worden. In de fase van 
het 'integraal programma van eisen' 
dient een afweging gemaakt te worden 
tussen de verschillende 'sectorale' 
belangen. 

Opgave 
Dit rapport is een weergave van het 
onderzoek naar de 'agrarische laag', 
een van de functionele lagen. Het doel 
van het onderzoek is om inzicht te 
geven in mogelijke vormen van agrari
sche bedrijvigheid in het toekomstige 

recreatie- en natuurgebied op Midden
Ijsselmonde. 

Vier onderzoeksvragen vormen de basis 
voor het onderzoek: 
1. beschrijf de context van en relevante 

trends in de landbouw in het alge
meen en de akkerbouw in het bij
zonder; 

2. beschrijf mogelijke vormen van 
agrarische bedrijvigheid die een bij
drage kunnen leveren aan het 
behoud van landschappelijke en 
cultuurhistorische elementen; 

3. beschrijf mogelijke vormen van 
agrarische bedrijvigheid in een 
hoogwaardig natuurgebied; 
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4. beschrijf mogelijke vormen van 
agrarische bedrijvigheid in een 
openlucht recreatiegebied. 

Werl<wijze 
Uitgangspunt in het onderzoek is de 
transformatie van het plangebied van 
de huidige agrarische bestemming tol 
de nieuwe hoofdfuncties 'hoogwaardi
ge natuur met recreatief medegebruik' 
en 'openlucht recreatie met natuur
waarden'. Alle gronden zullen, con
form de PKB, aangekocht, ingericht en 
beheerd gaan worden door of in 
opdracht van de overheid (PMR, 
2001). 

J. Functionele lagen 

' ~i/_. _ __,.;7 · 

1. Landschapsanalyse 2. Beeldkwaliteitsplan 

Figuitr 1.2: Lagenmethodiek 

4. Programma 
van eisen 

S. Ontwerp 
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Vanuit de nieuwe hoo~dfuncties zijn 
randvoo1waarden opgesteld waaraan 
de toekomstige inrichting moet vol
doen. Ook zijn randvoorwaarden 
opgestelcl vanuit 'landschap en cul
tuurhistorie', een belangrijk aandachts
punt in de concrete beleidsbeslissing. 
Mogelijke vormen van agrarische 
bedrijvigheid zijn getoetst aan deze 
randvoorwaarden. Hierdoor ontstaat 
per hoofclfunctie een selectie van 
mogelijkc vormen van agrarische 
bedrijvigheid. 

Het onderzoek naar de agrarische laag 
is op een aantal momenten terugge
koppeld met betrokken organisaties 
verenigd m de 'begeleidingsgroep' (bij
lage 1) . Deze bijeenkomsten werden 
gekenmerkt door een goede inhoucle
lijke discussie en hebben een substan
tiele bijdrage geleverd aan de voort
gang en kwaliteit van het onclerzoek. 

Leeswij1:er 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 een 
nadere definitie gegeven van de PKB
tekst en het plangebied. In hoofdstuk 
3 wordt een beeld geschetst van de 
huidige agrarische situatie in het plan
gebied en autonome ontwikkelingen 
en trends in de landbouw in 
Nederland. In hoofdstuk 4 wordt een 
spectrum aan mogelijke vormen van 
agrarische bedrijvigheid gegeven, vari-

erend van de huidige productgerichte 
akkerbouw tot 'vervreemde' vormen 
van agrarische bedrijvigheid gerela
teerd aan de nieuwe hoofdfuncties 
natuur en recreatie. 

In hoofdstuk 5 wordt het plangebied 
opgedeeld in deelgebieden. Per deelge
bied warden de randvoorwaarden 
bepaald vanuit de nieuwe hoofdfunc
tie. Per randvoorwaarde wordt inzicht 
gegeven in de consequenties voor 
agrarische bedrijvigheid. In hoofdstuk 
6 wordt een overzicht gegeven van 
mogelijke organisatievormen en subsi
dies. Het rapport wordt afgesloten met 
conclusies en aanbevelingen in hoofd
stuk 7. 



2. Beleidskader 
De aanleiding van deze studie is de 
Motie Klein Molekamp. Deze motie is 
een aanvulling op de PKB-plus deel 3 
(PMR, 2001) en bevat een volzin: 

Bij de transformatie van Midden
I]sselmonde zal ruimte blijven voor agrari
sche bedrijvigheid en zullen de bestaande 
landschappelijhe en cultiwrhistorische ele
menten zoveel mogelijh behoitden blijven 
(Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
2002). 
De letterlijke tekst van de motie, inclu
sief de overwegingen, is opgenomen in 
bijlage 2. 

In dit hoofdstuk wordt het beleidska
der bepaald aan de hand van het goed
gekeurde kabinetsbesluit. Zowel de 
tekst van het besluit als het plangebied 
worden nader gedefinieerd tot uit
gangspunten voor deze studie. 

2.1 Kabinetsbesluit 
PKB+ deel 3a 

In de loop der tijd is de beleidsbeslis
sing voor het plangebied flink gewij
zigd. Zo is de beschrijving voor het 

natuurgebied veranderd van getijden
natuur in robuust natte natuur in, uit
eindelijk, hoogwaardige natuur. Een 
antler voorbeeld is de toevoeging van 
de Motie Klein Molekamp. 
Op dit moment is richtinggevend het 
kabinetsbesluit dat op 25 april 2002 is 
goedgekeurd door de tweede kamer en 
op 2 juli 2002 is goedgekeurd in de 
Eerste Kamer. Het belangrijkst in dit 
wetsvoorstel is de 'Concrete beleidsbe
slissing' (Tweede Kamer der Staten
Generaal, 2002): 

In het gebied Midden-I]sselmonde wordt 
binnen de begrenzing (...) (zie figuur 2.1) 
een openbaar toeganhelijk natuur- en 
recreatiegebied gerealiseerd met een opper
vlak van circa 600 hectare. Het gebied ten 
noorden van de Essendijk zal de hoofd
functie openlucht recreatie met natuur
waarden warden gegeven. Het gebied ten 
zuiden van de Essendijk gelegen zal de 
hoof dfunctie hoogwaardige natuur met 
recreatief medegebruik krijgen. Bij de 
transformatie van Midden-I]sselmonde zal 
ruimte blijven voor agrarische bedrijvig
heid en wllen de bestaande landschappe
lijke en cultuurhistorische elementen 
zoveel mogelijh behouden blijven. 

2.2 Definitie 
kabinetsbesluit 

'Agrarische bedrijvigheid' 
Opvallend aan het kabinetsbesluit is 
dat gesproken wordt over 'agrarische 
bedrijvigheid' en niet over 'agrarische 
bedrijven'. Het fundamentele verschil 
van een bedrijf ten opzichte van bedrij
vigheid is dat een bedrijf geacht wordt 
duurzaam een inkomen te verschaffen 
aan de eigenaar. De bedrijfsvoering van 
een bedrijf is flexibel en past zich aan 
aan wijzigende omstandigheden. Bij 
een bedrijf ligt het accent dus sterk op 
het verkrijgen van een volwaardig en 
duurzaam inkomen. Bij 'bedrijvigheid' 
ligt het accent veel meer op de acti
viteiten die ondernomen worden. In 
deze studie is 'agrarische bedrijvigheid' 
gedefinieerd als: 

een breed scala aan activiteiten die op 
een agrarisch bedrijf plaatsvinden maar 
daar niet noodzakelijkerwijs aan 
gebonden zijn. 

Hoofdfuncties natuur en 
recreatie 
In het wetsvoorstel is het plangebied 
opgedeeld in een gedeelte met de 
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hoofdfunctie 'openlucht recreatie met 
natuurwaarden' (ten noorden van de 
Essendijk) en een gedeelte met de 
hoofdfunctie 'hoogwaardige natuur met 
recreatief medegebruik' (ten zuiden van 
de Essendijk) . De landbouw, zoals die 
op dit moment aanwezig is, komt daar
mee als hoofdfunctie in het plangebied 
te vervallen. De 'transformatie van 
Midden-ljsselmonde' wordt veroor
zaakt door de herbestemming van het 
plangebied van de huidige hoofdfunctie 
landbouw naar de nieuwe hoofdfunc
ties hoogwaardige natuur en openlucht 
recreatie. 

Wel stelt de PKB+ deel 3a: 'Bij de trans
formatie van Midden-I]sselmonde zal 
ruimte blijven voor agrarische bedrij
vigheid ... '. Zoals gezegd is deze zinsne
de het resultaat van de Motie Klein 
Molekamp. Dit onderzoek is een zake
lijke verkenning van de mogelijkheden 
van agrarische bedrijvigheid volgens de 
letter van de motie . De tekst van de 
PKB+ dee! 3a wordt in dit onderzoek 
als volgt geinterpreteerd: 
- het plangebied transformeert van de 
huidige hoofdfunctie landbouw tot de 
nieuwe hoofdfuncties openlucht recrea
tie met natuurwaarden (ten noorden 
van de Essendijk) en hoogwaardige 
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natuur met recreatief ipedegebruik (ten 
zuiden van de Essendijk); 
- binnen deze nieuwe hoofdfuncties 
wordt gezocht naar de mogelijkheden 
voor agrarische bedrijvigheid. 

Uitgangspunt van deze studie is dus 
dat de agrarische bedrijvigheid rnoet 
warden ingepast in de nieuwe hoofd
functies hoogwaarclige natuur en open
lucht rec reatie. 

Plilngebied Mid1fen·Us5elmonde 

- - 8~1~1in1(0t'ICI~" beltid~iHln9 

Hoog-.vo11rdlg11 ""ruur met r«r,..it"I 
ml!<k9dirui'°' 

Op,nh..1rhtrr<rl'}llif'l'l'lltl nuuurw.urdl'n 1 .~i'S[ t_ ~ 

Huidige agrarische bedrijven 
In het wetsvoorstel wordt in algemene 
termen gesproken over agrarische 
bedrijvigheid. Het wetsvoorstel doet 
geen uitspraken over enerzijds de hui
dige agrariers en anderzijds gewenste 
vormen van agrarische bedrijvigheid. 
Bij een strikte uitwerking van de PKB 
wordt dus niet getracht het bestaande 
agrarische bedrijf of de bestaande agra
rische bedrijfsvoering te handhaven of 
in te passen. Het wordt oak niet uitge
sloten. 

Figuur 2.1: Plangebied Concrete beleidsbeslissing PKB-PMR 

Uitgangspunt van deze studie is dat 
onderzoek wordt verricht naar alle 
mogelijke vormen van agrarische 
bedrijvigheid en de inpasbaarheid daar
van in de nieuwe hoofdfuncties natuur 
en recreatie. 

Tijdshorizon PKB 
De transfomatie van het plangebied tot 
natuur- en recreatiegebied zal enige tijd 
vergen. De tijdshorizon die in de PKB 
gehanteerd is tien jaar. Meer gedetail-

Figuur 2.2: Topografie 1900 

leerd staat deze tijdshorizon omschre
ven in het 'Memorandum van Over
eenstemming voor het Projectenspoor 
van Project Mainportontwikkelin.g 
Rotterdam' (PMR, 2002): 

'De provincie realiseert het project J:.innen 
10 jaar te rekenen na de datum var" het 
van kracht warden van PKB plus, deel 4 
en na de vaststelling van de financide dek
king door partijen.' 



Uitgangspunt in deze studie is dat over 
circa 10 jaar het plangebied is heringe
richt conform de uitgangspunten van 
de PKB. Daarmee is een duurzame 
inrichting gerealiseerd met toe
komstwaarde voor zowel het plange
bied als de te realiseren vormen van 
agrarische bedrijvigheid. 

Figuur 2.3: Topografie 1999 

2.3 Plangebied en 
• omgev1ng 

Plangebied 
De nieuwe hoofdfuncties natuur en 
recreatie gelden voor het plangebied 
dat is aangegeven op figuur 2.1. Het 
betreft de Zegenpolder, de Molen
polder, de Portlandse polder en een 
deel van de Polder Het Buitenland van 
Rhoon. 

Het plangebied is onderdeel van een 
omgeving die de laatste jaren ingrij
pend is veranderd (figuren 2.2, 2.3 en 
2.4) . Diverse delen van die omgeving 
gaan de komende jaren transformeren 
tot een nieuwe bestemming. Hieronder 
wordt een overzicht gegeven van deze 
gebieden, de nieuwe bestemmingen en 
de juridische kaders. 

Rhoonse baan 
De Rhoonse baan (figuur 2.5) vormt de 
ontsluitingsweg van Rhoon naar de 

Figuur 2.4: Topografie 2002 
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Vinex-wijk Portland en Carnisselande. 
De weg bestaat uit twee fysiek geschei
den rijbanen, een fysiek gescheiden 
fietspad en twee watergangen. De 
Rhoonse baan vindt zijn grondslag in 
het Regionaal Structuurplan (RSP) 
Midden-Ijsselmonde (dS+V, 1998). Het 
bestemmingsplan voor de Rhoonse 
baan is in procedure. 

Rand van Rhoon 
Grenzend aan het plangebied is de 
Rand van Rhoon (figuur 2.6). Ook hier 
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is de huidige hoofdfugctie landbouw. 
In hetzelfde wetsvoorstel, waarin ook 
de 600 hectare natuur en recreatie valt 
(PMR, 2001), is een 'Beslissing van 
wezenlijk belang' opgenornen die voor 
de Rand van Rhoon een transforrnatie 
voorstelt: 

fn het noordwestelijke dee! van Midden
I]sselmonde (. .. ) is de ontwikkeling als 
recreatie- en natiiurgebied richtinggevend. 
In deze groene omgeving is a11s onderge
schihte ontwikkeling de vestiging van hoog-

Figuitr 2.5: Rhoonse baan 

waardige stedelijke fimcties moge!ijh. De 
nadere invulling van het gearceerde gebied 
en de besluitvorming hierover zullen in het 
kader van de herziening van het streek
plan plaatsvinden. 

De Rand van Rhoan maakt geen onder
deel uit van het PMR deelprojec t 750 
hectare natuur en recreatie. De 'concre
te beleidsbeslissing' , zoals beschreven 
onder 2.1, is clan ook niet geldig voor 
de Rand van Rhoon. De verdere uitwer
king van de Rand van Rhoon vindt 

plaats in hi;:t kader van de herziening 
van het str,;:ekplan. Toch is bet van 
groot belang dat ontwikkelingen in de 
Rand van Hboon zorgvuldig worden 
afgestemd met het aangrenzende 
natuur- en recreatiegebied. 
Verdergaande versnippering van het 
reeds zo versnipperde Ijsselrnonde is 
ongewenst vanuit met name landschap
pelijk en recreatief oogpunt. 

Wanneer daar aanleiding toe is worden 
in deze studie aanbevelingen gedaan 

Figuur 2 

Graene verblndlng, !<<ind 
van Rhoon en Gollbu1n 

Figmtr 2.6: Rand van Rhoan 

over afstemmingsmogelijkheden voor 
de Rand van Rhoon en het PMR-plan
gebied. Deze aanbevelingen hebben 
geen status maar kunnen wellicht een 
rol spelen in de herziening van het 
streekplan. 

Koedoodzone 
De Koedoodzone (figuur 2.7) vormt de 
overgang van het verstedelijkte gebied 
(Vinex-locatie Portland/Carnisselande) 
naar bet aangrenzende landschap van 
Midden-Ijsselrnonde. De Koedoodzone 



wordt getransformeerd tot een recrea
tie-, natuur- en waterbergingsgebied. 
Dit plan wordt in hoofdlijnen beschre
ven in het Regionaal Structuurplan 
(RSP) Midden-l]sselmonde (dS+V, 
1998) . Het bestemmingsplan voor de 
Koedoodzone is in procedure. 

Overhoeken l 
Overhoeken 3 (figuur 2. 7) is de afron
ding van de oostelijke rand van Rhoon 
en wordt ontwikkeld als bedrijventer
rein. De inrichting van het bedrijven-

Figuur 2. 7: Aangrenzende ontwikkelingen 

terrein sluit zorgvuldig aan bij de kwa
liteiten van het gebied zoals de dijklin
ten. Het bedrijventerrein Overhoeken 3 
vindt zijn grondslag in het RSP 
Midden-ljsselmonde uit 1998. Het 
bestemmingsplan is reeds goedgekeurd 
door de provincie. 

Rhoon Zuid-Oost 

Rhoon Zuid-Oost Cfiguur 2. 7) is een 
uitbreidingslocatie ten zuidoosten van 
Rhoon voor circa 400 tot 600 wonin
gen. Belangrijke doelgroepen zijn de 

starters en de ouderen op de woning
markt. Rhoon Zuid-Oost is opgenomen 
in het RSP Midden-Ijsselmonde. 

Golfbaan 
Ten zuiden van het plangebied, richting 
de Oude Maas, is de golfbaan gelegen 
(figuur 2.7). In hetzelfde wetsvoorstel, 
waarin ook de 600 hectare natuur en 
recreatie valt (Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 2002), is een 
'Beslissing van wezenlijk belang' op
genomen over de golfbaan: 

'Het rijk dringt er bij de provincie op aan 
dat in het kader van de streekplanherzie
ning wordt nagegaan of het mogelijk is om 
de bestaande golfbaan langs de Oude 
Maas binnen Midden-I]sselmonde te ver
plaatsen en tegelijkertijd uit te breiden. 
Hierbij zal ook nader onderzoek plaats 
vinden in hoeverre de huidige locatie van 
de golfbaan omgevormd kan warden tot 
een getijdengebied. ' 
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3. Stand van het gewas 
Dit hoofdstuk beschrijft ontwikkelingen 
en trends in de landbouw in het alge
meen en de akkerbouw in het bijzon
der. En dus ook waaram er nog steeds 
akkerbouw ism Nederland, en er waar
schijnlijk nog heel lang akkerbouw zal 
zijn in Nederland. 

3.1 Ontwikkelingen 
en trends in de 
landbouw 

Ontwikkelingen op de wereldmarkt, de 
uitbreiding van de Europese unie, plus 
de mogelijke daarbijbehorende aanpas
sing van de subsidies hebben invloed 
op de akkerbouw in Nederland. 
Zuiver economisch gezien is het waar
schijnlijk dat de akkerbouw binnen 
afzienbare tijd verdwijnt uit Nederland. 
De grand en de arbeid is verhoudings
gewijs zoveel duurder dat elders pradu
ceren (met name in Oost-Eurapa en 
Polen) en vervolgens vervoeren naar 
Nederland goedkoper is. De handel zal 
praducten gaan kopen bij de boeren in 
deze landen, en daardoor zullen Neder
landse boeren op grate schaal hun 
bedrijf beeindigen of verplaatsen naar 
landen met veel ruimte. 

Deze voorspelling is niet nieuw. Al ruim 
15 jaar wordt dit gesteld. In 2002 is het 
inkomen van de agrariers verder 
gedaald volgens onderzoek van het LEI 
(Volkskrant, 2002). Het inkomen voor 
akkerbouwers bereikte een nieuw diep
tepunt, andere agrarische bedrijfstakken 
behaalden zelfs een negatief resultaat 
(figuur 3.1) . 

Al ruim 15 jaar warden er (gretige) 
plannen gemaakt over wat te doen met 
al die vrijkomende granden. Toch blijkt 
er in de praktijk weinig van deze 
aardverschuiving. Van het areaal akker
bouwgrand is niet meer dan een gebrui
kelijk klein percentage afgegaan. Een 
verklaarbaar percentage dat terug komt 
in bijvoorbeeld stadsuitbreiding, weg
aanleg, en de aanleg van nieuwe 
natuurgebieden. (Snabel, 2001) 

Het blijkt dat de agrarische ondernemer 
(net als iedere ondernemer) niet alleen 
op zuiver economische granden zijn 
afwegingen maakt. Er zijn twee soorten 
redenen die invloed hebben. Ten eerste 
(zonder ook het belangrijkst te zijn, er 
is nauwelijks aan te geven wat het 
zwaarst weegt in het samenspel van 
overwegingen en drijfveren) bestaat de 
agrarische bedrijfsvoering uit meer dan 

geldstromen: het agrarisch complex. 
Ten tweede zijn de berekeningen over 
wat wel en niet meer rendabel is 
gemaakt voor een gemiddelde onderne
mer. Zoals bekend zijn er maar weinig 
'gemiddelde ondernemers'. De invloed 
van de kwaliteit van de individuele 
ondernemer is erg graot, net als de 
invloed van de verschillende te onder
scheiden bedrijfsstijlen. 

Agrarisch complex 
Naast de praductiekosten zijn andere 
factoren van belang. De beraemde drie-

Fokvarkens 

Akkerbouw 

Melkvee 

Glasgroenten ' 

Snijbloemen 
Pot- en 
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hoek die de basis is van het succes van 
de Nederlandse landbouw werkt nog 
steeds: onderzoek, onderwijs en voor
lichting. Iedere agrarische ondernemer 
is deel van her netwerk, is eruit voort 
gekomen en helpt het verder. Dat is in 
een nieuwe situatie niet zomaar weer 
opgebouwd. 
Voor research en development (bijvoor
beeld zaadveredeling, maar ook mecha
nisatiebedrijven) is een royaal areaal 
testoppervlakte nodig, ook al zou de 
belangrijkste afzetmarkt elders liggen. 
Handelskennis speelt een belangrijke 

perkplanten 1-...--:.~L.~~s-=-=....:,;t::;;:;:=::::;::r::;:;;:;=:::=;m:::'.!~L--"-'d 
-60 

Figcwr 3.1: Negatieve inkomens (bran: Volkskrant) 
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rol, bijvoorbeeld bij cqntracl.teelten. De 
bewezen betrouwbaarheid van bestaan
de conta: ten blijkt een sterke binding 
te geven, die niet zomaar opgezegcl 
wordt voor het avontuur en een prijs
verschil. De nabijheid van de verwer
kende industrie geeft ook een sterke 
band. Dc,or complexere bewerkingen 
tot duurclere producten (bijvoorbeeld 
tot kant en klaar producten) wordt de 
hogere kostprijs van de grondstof 
gecompe nseerd. 
Al deze factoren tezamen noemt men 
het agrarisch complex. Het is een fijn 
weefsel dat met veel onderlinge draden 
verbonden is en <lat een sterke basis 
vormt onder de Nederlandse landbouw. 
lnnovaties warden snel bekend en 
doorgevo erd . Dit fijne weefsel heeft 
enerzijds een stabiliserend effect maar is 
anderzijd> kwetsbaar als er een schakel 
wegvalt (als bijvoorbeeld de veiling ver
huist, of een gebied te klein wordt voor 
een loonwerker). 

OndernE:merschap en 
bedrijfs!;tijlen. 
led er agrarisch bedrijf is de resultante 
van veel verschillende omstandigheden. 
De externe productieomstandigheden, 
de kwaliteit van de grand, de beschik
baarheid van voldoende water van de 
goede kwaliteit, aan- en afvoerwegen, 
graotte van de huiskavel, nabijheid van 
de te bewerken kavels , et cetera. 

Daarnaast de financiele omstandighe
den: hoeveel kapitaal er in het bedrijf 
zit , en is dat vreemd kapitaal van de 
bank, of meer intern van familie bij
voorbeeld. Hoe hoog zijn de lasten, is 
er extra inkomen van neveninkomsten, 
extra inkomen van een partner, of bij
voorbeeld kostgeld van inwonende kin
deren. Hoeveel kan en wil men in 
slechte tijden interen op het eigen ver
mogen. En verschillen in beschikbare 
arbeidskracht en toekomstperspectief: is 
men helemaal gezond, zijn er familie of 
vrienden die kunnen en willen bijsprin
gen. Is er een opvolger? 

Er is dus veel verschil in de 'objectieve' 
omstandigheden van de verschillende 
ondernemers. En zelfs bij gelijke pro
ductieomstandigheden blijken er grate 
verschillen te zijn tussen de resultaten 
die twee verschillende ondernemers 
daarmee kunnen halen. Een kwestie 
van vakmanschap. 
Om wat meer grip te krijgen op cleze 
materie is het begrip bedrijfsstijlen ont
wikkeld door Jan Douwe van der Ploeg. 
Hij beschrijft na minutieus veldonder
zoek hoe verschillende ondernemers in 
hun vak staan, en met hun bedr'1jf wer
ken. Er zijn verschillende groepen te 
onderscheiden, waarmee hij een beetje 
lijn brengt in bet oneindig grate aantal 
variabelen: de vooruitstrevende boeren, 
de avontuurlijke boeren, de 'bet zal 

mijn tijd wel duren' boeren, de voor
zichtige afwachtende boeren, de traditi
onele boeren, et cetera. Deze verschil
lende stijlen blijken in een streek alle
maal naast elkaar voor te komen. Het is 
logisch dat al deze boeren een verschil
lende houd·ing aannemen ten opzichte 
van de vraagstukken die op hen afko
men, en daar verschillende keuzes in 
maken. De avontuurlijke boeren willen 
emigreren of gaan struisvogels houden, 
de vooruitst.revende boer zet een nieu
we studiekring op om de financiele 
mogelijkheden van waterbeheer of 
landschapsbeheer te onderzoeken, de 
afwachtende boer teen nag een jaar in 
op z'n vermogen om te zien wat nou 
echt kans van slagen heeft. De traditio
nele boer doet gewoon z'n best om zo 
mooi mogel ~ke spruiten van bet land te 
halen en daar een goede prijs voor te 
krijgen. En vanuit bun eigen bedrijfs
stijl kunnen ze allemaal een andere 
goede reden hebben om het bedrijf te 
verkopen (Verhelst et al., 2002) . 

Trends 
De landbouw is in beweging, zoveel is 
duidelijk. De manier waarap men de 
afgelopen 30 jaar een inkomen heeft 
verdiend voldoet niet meer. Er is maat
schappelijke kritiek op de wijze van 
praduceren, uitbreiden van een bedrijf 
is niet vanze1fsprekend meer, de grand
kosten zijn boog. Er is veel nieuwe wet-

en regelgeving bijgekomen met eisen 
ten aanzien van milieu, maar ook ten 
aanzien van bijvoorbee ld hand el rn 
arbeidsomstandigheden. 
De Nederlandse landbouw kenmerkt 
zich door doorlopende innovatie5, maar 
nu lijkt het te gaan om andere vragen 
en andere oplossingen. Er is een herori
entatie gaande van boeren en burgers 
ten opzichte van elkaar. De oplossingen 
die nu uitgeprobeerd warden en voet 
aan de grond lijken te krijgen kunnen 
ook geclusterd warden, in een reeks die 
oploopt naar mate van ingrijpendheid: 
• vergroten; 
• verdiepen; 
• verbreden; 
• vervreemden. 

' ' 

Figuur 3.2: Huidige agransche bedri1fs
voering 



Vergroten: schaalvergroting brengt voor 
een aantal bedrijven de mogelijkheid 
om een rendabel bedrijf te voeren. De 
hoge kosten wegen op termijn op tegen 
de schaalvoordelen die lagere produc
tiekosten met zich mee brengen. Het 
zijn grate rationele bedrijven helemaal 
gespecialiseerd in een bepaald aantal 
teelten. 

FigLiur 3.3: Vergroten 

Verdiepen: het uitbreiden van het 
bedrijf met activiteiten die een schakel 
zijn van de hele productieketen. 
Inkomen verwerven uit bijvoorbeeld 
zaadveredeling, of verwerking (een 
streekproduct gaan bakken), of voor
lichting geven aan andere boeren. 

FigLiur 3.4: Verdiepen 

Verbreden: het uitbreiden van het 
bedrijf met activiteiten die er vlak naast 
liggen, die er een verwantschap mee 
hebben. Het vermarkten (dus inkomen 
verwerven) van bijproducten als land
schap en ruimte, zoals bijvoorbeeld 
logeren bij de hoer, natuurbeheer uit
voeren of een boerderijwinkel openen. 
Hier krijgt de relatie met de burgers een 
nieuwe vorm. 

FigLtur 3.5: Verbreden 

STAND VAN HET GEWAS 

Vervreemden: Het bedrijf opheffen, of 
deels inkomen verkrijgen door een 
nevenberoep. Grond verkopen aan het 
waterschap om de sloten te verbreden 
voor extra waterberging. Hier komen 
we in de buurt van de grens van wat we 
nog een agrarisch bedrijf noemen. 

Figuur 3.6: Vervreemden 

25 



26 
STAND VAN HET GEWAS 

Bedrijf en bedrijvi~heid 
Er blijkt zo een onderscheid te bestaan 
tussen een agrarisch bedrijf en agrari
sche bedrijvigheid. Een bedrijf heeft 
een eigenaar, een individuele onderne
mer, die keuzes maakt over de bedrijfs
voering en daar een inkomen uit wil 
halen. De agrarische bedrijvigheid op 
zich verwijst naar de activiteiten die op 
een agrarisch bedrijf plaatsvinden, maar 
daar niet noodzakelijkerwijs aan gebon
den zijn. Een ieder kan deze activiteiten 
verrichten. 
Er moeten nieuwe vormen gevonden 
warden (organisatorisch, financieel, 
vakinhoudelijk) wanneer agrarische 
activiteiten en agrarische bedrijven niet 
meer of niet meer geheel samenvallen. 
Wie betaalt wat, wie bepaald wat, wie is 
eigenaar? We bevinden ons als samenle
ving midden in deze vraagstukken. Een 
mooie opgave. 

3.2 Betekenis voor 
het plangebied 

Huidige situatie 
Midden-l]sselmonde is steeds meer een 
landbouwenclave geworden. Een goed 
functionerend akkerbouwgebied 
omringd door stad en water. Bij eerdere 
studie in 1996 (RBOI, 1996: 
Landbouwvisie deltawig) wordt het 

gebied als volgt gekarakteriseerd: meest 
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven, 
enkele fruitteeltbedrijven. De akker
bouw produceen aardappels, uien, gra
nen en bieten. De tuinbouw bestaat 
hoofdzakelijk uit spruiten en kool, 
andijvie, grove sla en kroten. De pro
ductieomstandigheden zijn goed, maar 
niet optimaal. Door de landinrichting 
zou <lit verbeteren. De nabijheid van 
het aan en afvoerpunt van de veiling in 
Barendrecht is een sterk punt. De 
bedrijfsstijlen van de boeren zijn niet 
bekend. Volgens bovenstaande studie 
hebben de meeste oudere boeren een 
opvolger. Dit is een van de akkerbouw
gebieden die het op het moment van de 
studie (1996) op eigen kracht nog 
redeltjk lang zou kunnen uitzingen. In 
die periode werd gestan met realisatie 
van de Vinexlocatie Portland, met een 
aanzienlijk ruimtebeslag. Dat maakte 
dat men begon te twijfelen aan de reali
teitswaarde van de landinrichting. Bij 
nog meer versnippering van het agra
risch oppervlak zouden de kosten niet 
meer opwegen tegen de baten. 

Omdat het zo'n goed functionerend 
akkerbouwgebied is, is er weinig druk 
geweest om andere activiteiten (in de 
zin van verdieping of verbreding) te 
ontwikkelen. In 1996 waren die in het 
gebied nauwelijks aanwezig. De laatste 
jaren is er wat meer van dit soon 

bedrijvigheid (of initiatief daanoe) ont
staan. Het is goed te bedenken dat voor 
een omschakeling naar andersoortige 
agrarische bedrijfstakken (bijvoorbeeld 
graasvee), of voor uitbreiding van de 
hoofdagrarische bedrijvigheid met 
andere agrarische bedrijvigheid (loge
ren bij de boer, verkoop van produc
ten, landschapsbeheer) naast een goed 
idee, financiering en herinrichting ook 
een heel nieuw soon vakkennis verkre
gen moet warden. Het is niet vanzelf
sprekend dat de huidige ondernemers 
daarvoor aanleg of interesse hebben. 
Ook hi.er geldt wat hiervoor is gesteld, 
dat het aan de individuele ondernemer 
is om keuzes te maken in de vraagstuk
ken die voorliggen, en dat die keuzes 
afhangen van de persoonlijke situatie 
en van de bedrijfsstijl van de onderne
mer. In principe zal een ondernemer in 
de bestaande situatie hi.er nog lang 
kunnen boeren. Als het erom gaat of 
het de moeite waard is om voor een 
beperkt areaal opnieuw een goede 
bedrijfssituatie in te richten, is dat 
hoogstwaarschijnlijk niet rendabel 
(mondelinge mededeling WLTO, 
2003). 

Ontwikl<elingen buiten de 
landbouw: landhonger 
Een aparte factor, die op de achter
grond altijd meespeelt, is het vooruit
zicht dat mogelijk een 'rode bestem-

ming' op dit gebied kan komen te lig
gen. Ten tijde van de bovengenoemde 
studie was er al irritatie onder de zit
tende boeren over het niet nakomen 
van toezeggingen over planologische 
rust in het gebied. Het blijkt <lat er 
toch telkens opnieuw geknabbeld 
wordt aan het agrarische areaal voor 
andere dringende maatschappelijke 
doelen. De Vinexlocatie 
Portland/Carnisselande kwam na de 
toezegging dat het nu de komende 
twintig, vijfentwintig jaar afgelopen was 
met het verkleinen van het landbouw
gebied. 

Nederland is nooit af, dat blijkt ook 
met deze PKB weer. Dit heeft twee 
effecten. Het betekent dat de huidige 
bedrijfsvoering fundamentele onzeker
heden kent, die beslissingen over 
investeringen kleurt. Het vraagt van de 
bedrijfsvoerders dat ze stelling nemen 
in de stroom van informatie over het 
gebied. En het betekent dat er alttjd 
een 'roze gloed' aan de horizon hangt, 
de verwachting over het schip met geld 
dat langskomt als de gronden gekocht 
moeten warden voor een stedelijke 
kapitaalkrachtige bestemming zoals 
woningbouw of bedrijventerrein. Dat 
maakt dat de veiwachtingswaarde voor 
grondprijzen hoger Ii.gt dan in gebieden 
waar er in de verste verte geen sprake 
zal zijn van een rode functie . Ook dat 



zal de beslissingen van een individuele 
bedrijfsvoerder kleuren. 

Naast deze 'roze gloed' zijn we in 
Nederland ook zeer vertrouwd met wat 
het resultaat is van een grote stad in de 
nabijheid, oftewel (grote) planologische 
onzekerheden voor het gebi.ed zelf. Een 
ieder neemt eigen opportune besluiten 
over de bedrijfsvoering, over bedrijfs
beeindiging en over het opstarten van 
andere activiteiten. Die kunnen nog wel 
aan de agrarische functie gerelateerd 
zijn (bijvoorbeeld opslag voor loonwer
kermachines), maar even zo vaak ook 
helemaal niet (de beroemde caravanop-

slag i.n boerenschuren). Het resultaat is 
verrommeling van het landschap. De 
vrijheid waar deze verrommeling het 
resultaat van is wordt wel op prijs 
gesteld , maar het beeld wordt door nie
mand gewenst. Verrommeling op zich 
is geen natuurverschijnsel. De vrijheid 
lijkt groter dan hij in werkelijkheid is. 
Veel van de activiteiten passen niet in 
het vigerende bestemmingsplan, of het 
bestemmingsplan is ouder dan wettelijk 
toegestaan (10 jaar). De betrokken 
gemeentes zouden door handhaving en 
actualisering van het bestemmingplan 
veel kunnen doen aan het bestrijden of 
voorkomen van de verrommeling. De 

Ten noorden van Essendijk (Folder Het Buitenland van Rhoan) 

betrokken ondernemers zouden moe
ten weten wat er wel en niet mag. 
Helaas hoort zulke betrokkenheid (van 
gemeentes en ondernemers) niet bij de 
dagelijkse handelingspraktijk van ons 
buitengebied, vooral niet in de stads
randgebieden. Als er in dit gebied geen 
planologische duidelijkheid komt , 
weten alle partijen wat dat voor effect 
zal hebben op het nu zo gewaardeerde 
lands chap. 

STAND VAN HET GEWAS 
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4. Spedrum aan agrarische bedrijvigheid 
Zoals beschreven in 2.2 is uitgangspunt 
voor deze studie dat de landbouw als 
hoofdfunctie voor het plangebied komt 
te vervallen. Mogelijke vormen van 
agrarische bedrijvigheid moeten worden 
ingepast in de nieuwe hoofdfuncties 
natuur en recreatie. Het ligt voor de 
hand dat juist 'verbrede' en 'vervreemde' 
vormen van agrarische bedrijvigheid 
een kans maken in het toekomstige 
natuur- en recreatiegebied. Het totale 
spectrum aan mogelijke vormen van 
agrarische bedrijvigheid is derhalve 
opgespannen tussen enerzijds de huidi
ge, productgerichte bedrijvigheid en 
anderzijds de 'verbrede' en 'vervreemde' 
vormen van agrarische bedrijvigheid. 

Gezien de specifieke opgave voor het 
plangebied lijken de volgende typen 
verbrede en/of vervreemde bedrijvig
heid geschikt voor (delen van) het 
plangebied (figuur 4.1): 
- landschapsgerichte bedrijvigheid; 
- consumentgerichte bedrijvigheid; 
- natuurgerichte bedrijvigheid; 
- watergerichte bedrijvigheid. 

Tussen de 'kern' en de vier 'polen' ont
staat een spectrum aan mogelijke typen 
agrarische bedrijvigheid. Rondom de 
kern zijn dit met name productgerichte 

vormen van agrarische bedrijvigheid, 
zoals akkerbouw, boomkwekerijen, bol
lenteelt, wijnbouw, fruitteelt en het 
gemengde bedrijf. Ook kan gedacht 
worden aan glastuinbouw, champignon
teelt en viskwekerij, al lijken deze vor
men van bedrijvigheid minder geschikt 
voor het plangebied vanwege de nood
zakelijkheid van gebouwde voorzienin
gen. 

Hieronder worden de vier polen nader 
toegelicht aan de hand van enkele prak
tijkvoorbeelden. Ook worden mogelijke 
typen bedrijvigheid benoemd. 

NATUUR
GERICHT 

LANDSCHAPS
GERICHT 

Figuur 4.1: Productgerichte kern en vier polen 

CONSUMENT
GERICHT 

WATER
GERICHT 

29 



30 
SPECTRUM AAN AGRARISCHE BEDRIJVIGHEI D 

4.1 l.andsct,aps
i~erichte 
bedrijvigheid 

De huidige landschappelijke verschij
ningsvorm is in sterke mate bet resul
taat van het agrarische gebruik. Bij de 
herinrichting conform de PKB dienen 
bestaande landschappelijke en cultuur
historische elementen zoveel mogelijk 
behouden te blijven. Bepaalde typen 
agrarische bedrijvigheid kunnen ingezet 
worden voor deze doelstelling van de 
PKB. Bekrnde voorbeelden zijn agrari
ers die aan landschapsbeheer of land
schapsbouw doen. Bijvoorbedd door 
het beheer van kleinere landschapsele
menten als houtsingels, boomgaarden, 
et cetera. Ook meer productgerichte 
vormen, zoals bosbouw en fruitteelr 
(bijvoorbeeld hoogstam fruitbomen) 
zijn zeer bepalend voor de landschap
pelijke ve rschijningsvorm en kunnen 
worden ingezet voor landschapsbouw. 
Verdere vcrvreemding met landschaps
gerichte a•:tiviteiten zijn het creeren en 
beheren van landgoedere=ones, het 
instandhouden van boerderij en erf, et 
cetera. 

Praktijkvoorbeeld 
Johanna van Wijk uit Enspijk teelt fruit 
op de boerderij van haar man. Een 
hoekje van de fruitschuur werd inge-

richt als winkel: de Fruitladder. Haar 
activiteiten verbreedden zich al snel 
met activiteiten als relati.egeschenken, 
een high tea, een kersendag, het maken 
van kerststukjes, et cetera. Ook worden 
er excursies verzorgd. Speciale attractie 
is de rondleiding langs een aantal oude 
rassen die op halfstam op de kop van 
de boomgaard staan (Broekhuizen et 
al. , 1997). 

Fruit op haljstam (bran: Broekhuizen et al., 
1997) 

Het telen van fruit cp hoog- of halfstam 
is vanuit zuiver economische gedachte 
niet rendabel want zeer arbeidsinten
sief. Het han.dhaven van dergelijke 
boomgaarden is echter zeer bepalend 
voor het landschapsbeeld en wordt over 
het algemeen hoog gewaardeerd. Er is 
hier dus sp rake van landschapsgerichte 
agrarische bedrijvigheid. 

4.2 Consument
gerichte 
bedrijvigheid 

De recreatieve druk op het platteland is 
de laatste decennia £link toegenomen. 
Veel agrarisch gebied is toegankelijk 
geworden voor de recreant door de aan
leg (en beheer) van recreatieve paden 
over en langs de agrarische percelen. 
Veel agrariers hebben hun productge
rich te activiteiten verbreed met acti-
vi teiten die in meer of mindere mate 
direct gericht zijn op de consument. 
Een voorbeeld is de boerderijwinkel 
waarin eigen producten verkocht wor
den zonder bemoeienis van de tussen
handel. Een meer verbrede vorm is de 
dag- en verblijfsrecreatie: kamperen bij 
de boer, boerderij met terras, et cetera. 
Andere agrariers richten zich op educa
tie- en zorgtaken. Gedacht kan worden 
aan werken bij de hoer door verstande
lijk gehandicapten, moeilijk opvoedbare 
kinderen, werkstraffen, et cetera. 
Verdere vervreemding met consument
gerichte activiteiten is bijvoorbeeld. het 
onderbrengen van festivals en manife
staties (vaak streekgebonden en lande
lijk-agrarisch van aard), het beschikbaar 
stellen van ruimtes voor congressen en 
cursussen of het verhuren van ruimtes 
voor kleinere kantoren, kunstenaars, 
caravans, et cetera. 



Praktijkvoorbeeld 
Sint Donatus is een biologisch-dyna
misch zuivelbedrijf op Texel. Een 
belangrijke poot in het bedrijf zijn con
sumentgerichte activiteiten als de eigen 
afzet in de boerderijwinkel, de speeltuin 
en mogelijkheden voor bedrijfsbezoe
ken (Broekhuizen et al., 1997). 

Boerderijwinkel (bran: Braekhuizen et al., 
1997) 

Praktijkvoorbeeld (l) 
Aan de rand van de Loonse en 
Drunense duinen ligt het melkveebe
drijf van Johan Martens. Gestreefd 
wordt het gebied toegankelijker te 
maken voor recreanten en natuurlief
hebbers. In de toekomst worden circa 
anderhalf miljoen toeristen per jaar ver
wacht. De boeren kunnen een groot 
gedeelte van die <lag- en verblijfrecreatie 
opvangen door boerencampings, appar
tementen in boerderijen, wandel- en 
fietsroutes, bustochten, et cetera 
(Broekhuizen et al., 1997). 

Kamperen bij de boer (bran: Braekhuizen 
et al., 1997) 

Praktijkvoorbeeld (3) 
Paul en Carien van de Groes uit Haps 
hebben hun voormalige varkensboerde
rij omgebouwd tot zorgboerderij De 
Cinquant. Jongeren met problemen 
en/of alternatieve straffen werden op de 
boerderij aan het werk gezet. Binnen 
het bedrijf is nu een aantal 'hulpboeren' 
werkzaam: verstandelijk gehandicapten 
die twee dagen per week meewerken op 
het bedrijf. De activiteiten zijn nog ver
der verbreed met een camping, huisver
koop en in de toekomst wordt nog 
gedacht aan een terrasje voor fietsers en 
wandelaars. De 'hulpboeren' worden 
ook voor deze verbrede activiteiten 
ingezet (Broekhuizen et al., 1997). 

Zorgboerderij met 'hulpboeren' 
(bran: Braekhuizen et al., 1997) 

SPECTRUM AAN AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID 

Praktijkvoorbeeld (4) 
Centraal in het Amsterdamse Bos is de 
geitenboerderij de Ridammerhoeve 
gelegen. Het is een van de grootste 
attracties in het Bos, met een speeltuin, 
een winkel en proeverij, mogelijkheden 
tot groepsactiviteiten, et cetera. Toch is 
het bedrijf ook nog zeer productief. Een 
goed voorbeeld van het samengaan van 
productgerichte en consumentgerichte 
bedrijvigheid. 

-------.,)..,. 

Ridammerhoeve in Amsterdamse Bos 
(bran: Braekhuizen et al., 1997) 
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4.3 P-latuurgerichte 
bedrijvigheid 

Veel agrariers ondernemen activiteiten 
die een positieve bijdrage leveren aan 
natuur en milieu. De as tussen de pro
duct- en natuurgerichte bedrijvigheid 
bestaat uit vormen van bedrijvigheid 
waarin natuurwaarden in meer of minde
re mate zijn ingepast in de agrarische 
bedrijvigheid. Gedacht kan worden aan 
nestbeheer of perceelsrandenbeheet 
waarin gestreefd wordt naar bepaalde 
vogel- en plantensoorten. Extensieve 
veeteelt is ten opzichte van akkerbouw 
relatief goed te combineren met natuur
waarden. Het gebruik van kunstmatige 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen is 
aanmerkelijk lager en het grondwaterpeil 
kan verde r omhoog. Bij biologische en 
biologisch-dynamische landbouw wor
den zelfs geen meststoffen en bestrij
dingsmidclelen toegepast. Vervreemde 
vormen van natuurgerichte agrarische 
bedrijvigheid zijn bijvoorbeeld natuur
en veebeheer: de agrarische productie is 
ondergesc h.ikt aan het instandhouden 
van natuurwaarden door beheer, ofwel 
door de agrarier ofwel door een kudde 
grazers. Er zijn zelfs boeren die gestop t 
zijn met de agrarische productie en 
enkele dagen in de week landschaps- en 
natuurbeheer bedrijven, bijvoorbeeld in 
opdracht van Natuurmonumenten of 
Staatsbosbeheer (Hoek, 2002). 

Na transformatie van het plangebied 
kan natuurgerichte bedrijvigheid een 
rol spelen in het beheer van het natuur
en recreatiegebied. 

Praktijkv1e1orbeeld 
Kees Kikkert op Texel had voorheen 
een akkerbouwbedrijf. Nu wordt hij wel 
'natuurboer' genoemd, oftewel natuur
beheerder. Dit houdt vooral in dat men 
dingen nalaat: niet bemesten, niet spui
ten, geen grazers, en hoogstens soms 
wat maaien. Het agrarische land is 
'natuurland' geworden. Kikkert kon 
voor een kleine dertig hectare een 
beheersovereenkomst afsluiten met de 
dienst Landinrichting en Beheer 
Landbouwgronden (Broekhuizen et al. , 
1997). 

Natu.u.rboer (bron: Broekhuizen et al. , 
1997) 

Praktijkvoorbeeld (l) 
De stichting Marke Vragender Veen gaat 
25 hectare 'buffergebied' beheren tussen 
een veengebied en de intensieve vee
houderijen op de gebieden waar het 
veen is afgegraven. De bedoeling is de 
cultuurgronden die grenzen aan het 
veengebied te verschralen en kleinscha
lige landbouw te realiseren met kleine 
akkers, houtwallen en waterpoelen. Het 
resultaat is een grote soortendiversiteit. 
Bijkomende activiteiten zijn excursies 
over de knuppelpaadjes door het veen 
(Broekhuizen et al., 1997). 

Streven naar soortendiversiteit(bron: 
Broekhuizen et al., 1997) 



4.4 Watergerichte 
bedrijvigheid 

Watergerichte bedrijvigheid komt niet 
direct voort uit de specifieke PKB-opga
ve voor het plangebied. Aanleiding 
hiervoor is de 'nieuwe' actuele opgave 
voor grotere landelijke gebieden: water
berging en waterzuivering. Ook voor 
het plangebied worden plannen 
gemaakt. Voor Zuid-Holland Zuid is 
een Voorontwerp Deelstroomgebiedvisie 
gemaakt (DHV, 2002). Het Waterschap 
ljsselmonde studeert reeds op uitwer
king van deze visie voor o.a. Midden
IJsselmonde (Kooyman, 2002). 

Concrete doelstellingen voor het plan
gebied kunnen zijn het toelaten van 
peilfluctuaties, vergroten van waterop
pervlakte en water- en oeverbeheer ten 
behoeve van een gewenste soortensa
menstelling. Ook kan gedacht worden 
aan het aanwijzen van overloopgebie
den (waterberging) of het streven naar 
waterzuivering door bijvoorbeeld de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
Agrarische bedrijvigheid kan ingezet 
worden om, een deel van, deze doelstel
lingen tot uitvoer te brengen. 

Praktijkvoorbeeld 
Max van Tilburg uit Hagestein heeft een 
beheersovereenkomst afgesloten voor 
zes hectare uiterwaarden. Hier mogen 
geen kunstmest en bestrijdingsmidde
len worden gebruikt en moeten hout
wallen en waterpoelen gerealiseerd wor
den. Op de rijke kleigrond wordt vee 
geweid (Broekhuizen et al., 1997). Het 
waterpeil kon hierdoor flink omhoog 
en ook het waterbergend vermogen van 
het gebied is toegenomen. Overwogen 
wordt om de activiteiten verder te ver
breden met fiets- en wandelpaden, een 
streekcentrum annex kinderboerderij 
en de verkoop van eigen producten 
(Broekhuizen et al., 1997). 

Hoag grandwaterpeil op 1ijhe hlei (bran: Braehhuizen et al., 1997) 
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Theorievoorbeeld 
In een rapport van Habiforum 
(Habiforum, 2002) is een theoretisch 
voorbeeld gegeven van agrarische 
bedrijfsvoering die zich heeft aangepast 
aan het bergen van water. De kapitaal
intensieve goederen (zoals de boerderij 
en de stallen) dienen altijd droog te 
blijven. De aangrenzende polder is een 
overloopgebied voor noodsituaties. De 
sloten zijn verbreed (figuur 4.2). Zo 
nodig wordt het gehele land onder 
water gezet. Met de agrariers wordt een 
vergoeding afgesproken ter compensatie 
van de schade. 

Figuur 4.2: Boeren met water (bran: 

Habiforum, 2002) 

ll 
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VERVREEMDEN 

FigLtur 4.3. Overzicht van trends 
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Figuur 4. 4: Productgerichte kern en vier polen Figuur 4.5: Collage van praktijkvoorbeelden 
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Figcwr 4.6: Spectrum aan mogelijke vormen van agrarische bedrijvigheid 

4.5 Spectrum aan 
agrarische 
bedrijvigheid 

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat op 
een bedrijf veelal combinaties van ver
brede en/of vervreemde activiteiten 
voorkomen. Dit heeft te maken het 
ondernemersschap van de boer. Zoals 
het een echte ondernemer betaamt zal 
hij inspelen op 'de vraag' vanuit maat
schappij en samenleving. 
Ook in het plangebied op Midden
I]sselmonde ligt een combinatie van 
activiteiten voor de hand. Toch is het 
goed om in eerste instantie de verschil
lende 'polen' afzonderlijk te benoemen. 
Hierdoor ontstaat een beter inzicht in 
mogelijkheden en beperkingen vanuit 
de nieuwe hoofdfuncties natuur en 
recreatie. 

In het schema hiernaast (figuur 4.6) 
zijn de assen tussen enerzijds de pro
ductgerichte kern en anderzijds de 'ver
brede en vervreemde polen' ingevuld 
met bovengenoemde typen agrarische 
bedrijven en bedrijvigheid. Dit schema 
is vanzelfsprekend niet compleet. Vele 
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combinaties en overlappen zijn moge
lijk. Toch geeft het een goed overzicht 
van het totale spectrum aan mogelijke 
vormen van agrarische bedrijvigheid 
voor het plangebied. 
In het volgende hoofdstuk worden van
uit de nieuwe hoofdfuncties randvoor
waarden opgesteld voor de herinrich
ting van het plangebied. Het schema zal 
dan een goed hulpmiddel blijken om de 
consequenties van de randvoorwaarden 
voor de agrarische bedrijvigheid inzich
telijk te maken 
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5. Randvoorwaarden aan agrarische 
bedrijvigheid 

5.1 Werkwijze 

Zowel vanuit landschap en cultuur
historie als vanuit de nieuwe hoofd
functies 'hoogwaardige natuur met 
recreatief medegebruik' en 'openlucht 
recreatie met natuurwaarden' zijn 
randvoorwaarden te benoemen. 
Gedacht kan worden aan randvoor
waarden aan de uiterlijke ver~chij
ningsvorm van het landschap zoals de 
dijkenstructuur of de mate van open
heid. Of juist meer technische of pro
grammatische randvoorwaarden als het 
grondwaterpeil of de recreatieve 
opvangcapaciteit. Deze randvoor
waarden zijn bepalend voor de toe
komstige inrichting en dus ook voor 
mogelijke vormen van agrarische 
bedrijvigheid. De randvoorwaarden 
zijn bepaald aan de hand van literatuur 
en naar aanleiding van de gesprekken 
met !eden van de begeleidingsgroep. 

Het plangebied is op te delen in twee 
deelgebieden (figuur 5.1): 
- het gebied ten zuiden van de 

Essendijk (deelgebied l); 

- het gebied ten noorden van de 
Essendijk (deelgebied 2). 

In het onderzoek naar mogelijke vor
men van agrarische bedrijvigheid in het 
plangebied is een drietal afhankelijk
heidsrelaties benoemd: 
- agrarische bedrijvigheid in relatie tot 

landschap en cultuurhistorie (deelge
bieden 1 en 2). 

- agrarische bedrijvigheid in relatie tot 
hoogwaardige natuur (deelgebied l); 

- agrarische bedrijvigheid in relatie tot 
openlucht recreatie (deelgebied 2); 

In het vervolg van dit hoofdstuk zijn 
randvoorwaarden en bijbehorende con
sequenties voor de agrarische bedrijvig
heid overzichtelijk weergegeven per 
deelgebied. Hierdoor worden de afhan
kelijkheidsrelaties van agrarische bedrij
vigheid ten opzichte van (aspecten van) 
de nieuwe hoofdfuncties inzichtelijk 
gemaakt. Dit objectiveert en stroomlijnt 
de discussie wanneer uiteindelijk het 
'integrale programma van eisen' voor 
het plangebied wordt opgesteld. 
De consequenties van de randvoor-

waardenvoor de agrarische bedrijvig
heid zijn gevisualiseerd door in de 
figuur met het spectrum aan agrarische 
bedrijvigheid de vormen die niet moge
lijk zijn te vervagen. 

5.2 Landschap en 
cultuurhistorie 

Met betrekking tot landschap en cul
tuurhistorie is de letterlijke tekst in het 
kabinetsbesluit als volgt: 'bij de transfor
matie van Midden-I]sselmonde (. . .) zullen 
de bestaande landschappelijke en cu.ltuur
historische elementen zoveel mogelijk 
behouden blijven' (Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 2002). 

In het Memorandum van Overeen
stemming (PMR, 2002) wordt een 
nadere specificatie gegeven van de toe
komstige inrichting: 

'De bestaande cultcturhistorische elemen
ten vormen een belangrijh gegeven bij de 
inrichting van het gebied. Hierbij gaat het 

met name om de strnctcwr van de 
bestaande dijhen met hun beplanting, 
momimentale boerderijen en archeologi
sche waarden.' 

Cultuurhistorisch onderzoel< 
In opdracht van de provincie is door 
Raap Archeologisch Adviesbureau 
onderzoek verricht naar de cultuur
historische elementen en patronen in 
het plangebied plus de Rand van 
Rhoon. De belangrijkste conclusies van 
dit onderzoek ten aanzien van de land
schappelijke verschijningsvorm zijn 
(Bekius et al., 2002): 
- de schenkeldijken in het plangebied 

zijn goed geconserveerd; 
- in het gedeelte van het plangebied ten 

noorden van de Essendijk zijn bedui
dend meer cultuurhistorische relicten 
bewaard gebleven dan ten zuiden van 
de Essendijk; 

- in het gedeelte van het plangebied ten 
zuiden van de Essendijk is de karakte
ristieke openheid en daarmee het 
contrast met de dijken, beter gecon
serveerd dan ten noorden van de 
Essendijk; 
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- aan het plangebied al? geheel is de 
historisch-geografische en - bouwkun
dige w&.ardering 'redelijk hoog' toege
kend. 

Landschapsbeeld ten zuiden van 
Essendijk 
Een van de belangrijkste conclusies van 
het cultuurhistorisch onderzoek is de 
waarde en kwaliteit van de karakte
ristieke openheid, en daarmee het 
contrast met de dijken, ten zuiden van 
de Essenclijk. Deze kwaliteit wordt alge
meen gewaardeerd, evenals de groot
schalige en relatief open inrichting van 
de drie zuidelijke polders. 
De wijze waarop een 'relatief open' 

inrichting gerealiseerd kan worden bij 
de transformatie is nog onderwerp van 
discussie . Belangrijke middelen hiertoe 
in het toekomstige natuurgebied zijn 
bijvoorbeeld het inzetten van (een vari
atie aan) waterstanden en/of het inzet
ten van grotere grazers als runderen en 
paarden. Anderen zien juist agrarische 
bedrijvigheid als middel om de open
heid in stand te houden. De actie die 
geleid heeft tot de motie Klein 
Molekamp is (mede) ingegeven door de 
wens tot behoud van het landschaps
beeld in combinatie met de bijbehoren
de agrarische bedrijvigheid (akker
bouw) ten zuiden van de Essendijk. 

Randvootwaarden 
Vanuit de PKB, het Memorandum, 
bovengenoemd cultuurhistorisch onder
zoek en gesprekken met de leden van 
de begeleidingsgroep zijn de volgende 
randvoorwaarden te benoemen vanuit 
'landschap en cultuurhistorie': 
1. geen grootschalige nieuwbouw van 

bedrijfsgebouwen ten behoeve van 
agrarische bedrijvigheid; 

2. behouden van dijken en dijkzones in 
huidige verschijningsvorm; 

3. behouden van monumentale boerde
riJen; 

4. realiseren van een afwisselend open 
en besloten inrichting van de polders 

ten noorden van de Essendijk met 
aandacht voor cultuurhistorische 
relic ten; 

5 . realiseren van een grootschalige en 
relatief open inrichting van de pol
ders ten zuiden van de Essendijk. 

Dijken en dijkzones: Essendijk Dijken en dijkzones : Moienpolderse Zeedijh Monumentale boerderij: Johanna Hoeve 



Consequenties voor agrarische 
bedrijvigheid 
Hieronder warden de consequenties 
beschreven van bovenstaande randvoor
waarden voor agrarische bedrijvigheid. 

Ad 1: geen grootschalige 
nieuwbouw 

Er zal geen grootschalige nieuwbouw 
plaatsvinden van bedrijfsgebouwen. 
Wel acceptabel is nog een incidentele 
schuur voor bijvoorbeeld veehouderij 
in relatie met landschapsgerichte 
bedrijvigheid, als omvorming van 
bestaande bedrijfsgebouwen niet aan de 
orde is (figuur 5.2). 

NATUUR
GERICHT -

.. 
CONSUMENf~ 

GERICHT -C-&ft'•CllrMn ---
------.."' "'"· Dq- .. ~ 

C-."'*"' Akbtbouw v~~ ,....~ 

PRODUCT
GERICHT 

.._._.... · ~·"' 

Fruittft:lt..,._ 

~~.;"" .. "·-........ 
~~ ~,....... 

Londzoed 
ao.t'-"l•Hf 

LANDSCHAPS
GE RI CHT 

WATER
GERICHT 

Figuur 5.2: Geen grootschalige nieuwbouw, 
conseqitenties voor agrarische bedrijvigheid 

Ad 2: dijken en dijkzones 
In de omgang met de dijken en dijkzo
nes is beheer gewenst dat gericht is op 
de instandhouding van de huidige ver
schijningsvorm: 'kort gras'. Maaien 
en/of begrazing door schapen is hier de 
enige mogelijke vorm van agrarische 
bedrijvigheid. In aangrenzende sloten 
zijn mogelijkheden voor natuurbeheer 
van de oevers (figuur 5.3). 

Ad 5: grootschalig en relatief 
open 

Ten zuiden van de Essendijk (figuur 
5.4) wordt een grootschalig en relatief 
open landschap nagestreefd. Voor agra-
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Figuttr 5.3: Dijken en dijzones, conseqLten
ties voor agrarische bedrijvigheid 
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rische bedrijvigheid geldt dat versnip
pering (kleinschaligheid) en opgaande 
teelten niet gewenst zijn (figuur 5.5). 
Wanneer wordt gestreefd naar behoud 
van bovengenoemd landschapsbeeld in 
de zuidelijke drie polders met behulp 
van akkerbouw zijn twee vormen van 
agrarische bedrijvigheid mogelijk: de 
huidige productgerichte akkerbouw of 
grootschalige vormen van biologische 
of biologisch-dynamische landbouw. 
Beide vormen van agrarische bedrijvig
heid voldoen echter niet aan de rand
voorwaarden van hoogwaardige natuur 
(zie onder 5.3) en treden derhalve bui
ten de bandbreedte van de PKB. De bio-

Figuitr 5.4: Kwaliteit van widelijke drie 
polders: grootschalig en relatief open 

logische of biologisch-dynamische land
bouw levert wel een bijdrage aan de 
natuurwaarden in het plangebied, door
dat het gebruik van nutrienten 
(meststoffen) en bestrijdingsmiddelen 
wordt gereduceerd. Echter, de omstan
digheden in het plangebied zijn niet 
ideaal voor deze vorm van landbouw 
vanwege de nabijheid van stad en 
natuur. Dit zorgt voor betreding en ver
storing door mens en <lier. 
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5.3 Hoogwaardig•e 
natuur met recrea
tief 1nedegebtruik 
In het ge'Jied ten zuiden vB.n de 
Essendijk (figuur 5.6) wordt de nieuwe 
hoofdfunctie 'hoogwaardige natuur met 
recreatief medegebruik'. Het natuurge
bied zal openbaar toegankelijk zijn. Bij 
deze concrete beleidsbeslissing (Tweede 
Kamer du Staten-Generaal , 2002) zit 
de volge.ude toelichtende tekst met 
betrekking tot het natuurge bied: 

'Het natiwr- en recreatiegebicd levert 
tevcns een bijdrage aan de gewenste ver-

Figmtr 5.6: Deelgebied 1: hoofdjimctie 
hoogwaard1ge natuur met recreati ef mede
gebntih 

sterking van bestaande ecologische slructu
ren in de Rotterdamse regio en han wel
lich t op termijn ruimte bieden voor 
gebiedsspecifiehe en op landelijh en inter
nationale schaal bezien - tmiehe natuur
waarden gehoppeld aan de Delta.' 

'De te realiseren natuurwaarden zitllen 
van een zodanige aard en hwalite1 t zijn 
dat zij een sitbstantiele bijdrage leveren 
aan de versterking van de ecologische 
hoofdstructuur.' 

In het Memorandum van Overeen
stemming (PMR, 2002) wordt een 
nadere specificatie gegeven van de toe
komstige inrichting: 

'Kenmerken van het gebied zijn rust, 
ntimte, grootschaligheid en openheid. (. . .) 
Het gebied kent zowel droge, halfnatte als 
natte delen. Het gebied levert een bijdrage 
aan de versterking van de ecologische 
hoofdstructttur en slLtit aan bij de nattmr
gebieden langs de Ottde Maas. Ten behoe
ve van de drooglegging van de bebouwing, 
die gehandhaaf d blijft in het natte gebied, 
zullen waterhuishoudkundige voorzienin
gen warden aangebracht. 

De te onderzoeken inrichtingsvarian ten 
worclen beoordeeld op de aspecten d;.ver
siteil ecosysteem, diversiteit organismen, 
natuudijkheid, zelfregulatie en land
schapsecologische relaties. De natw.t rbele-

ving en het recreatief medebebruik warden 
vorm gegeven door een rOLLtenetwerk voor 
wandelen (inclusief rust- en uitkijkptmlen) 
en ongemotmiseerd varen. De binnen het 
gebied te realiseren voorzieningen zijn 
goed ingepast in het landschap en dienen 
als onderste.ming voor de natuitrbeleving 
(bezoehe rsa: ntrnm, inf ras trnctuur).' 

Onderzoell< naar 
inrichting::5concepten 
In opdracht van de provincie is door 
Bureau Waardenburg in beeld gebracht 
welke reele inrichtingsconcepten met 
de hoofdfunctie natuur er bestaan voor 
het gebied ten zuiden van de Essendijk 
en wat het ecologisch rendement van 
deze concepten is (Boudewijn et al. , 
2002). 

Bureau Waardenburg heeft drie sturen
de factoren (landschapspatroon, water
peilbeheer en beheer'l gecombineerd tot 
acht inrichti ngsmodellen. Het ecolo
gisch rendement van deze inrichtings
modellen is beoordeeld aan de hand 
van de volgende criteria: 

- diversiteit E:cosystemen; 
- diversiteit :.oorten; 
- natuurlijkheid; 
- zelfregulatie; 
- landschapsecologische relaties. 

lnrichtingsconcepten met hoog
waa rdige natuur 
Zeven van de acht inrichtingscon·:epten 
leveren hoogwaardige natuur op. In 
hoofdlijnen kan hoogwaardige natuur 
in dit gebied twee verschijningsvormen 
krijgen: het zeeklei-oennoeras (de natte 
natuur) en bet zeekleibos (de droge 
variant). Het zeekleibos is van nature 
zeer besloten maar kan door begrazing 
enigszins open gehouden warden. Het 
zeeklei-oermoeras is een open land
schap, met waterpeilfluctuaties als sleu
telproces. De variatie aan waterstanden 
remt de verlanding, waardoor open 
water en boomloos moeras in stand 
blijft. Vanuit hogere delen kan begra
zing door bijvoorbeeld runderen en 
paarden bijdragen aan het ontstaan en 
behoud van graslanden (Bal et al. , 
2001) . 
In het rapport Waardenburg zijn deze 
twee natuurdoeltypen in verschillende 
varianten (inrichtingsconcepten) uitge
werkt. 

lnrichtingsconcept met 
natuurwaarden 
Een van de acht inrichtingsconcepten 
(model autonoom +) levert geen hoog
waardige natuur op. Het grondwaterpeil 
wordt gehandhaafd, sloten warden ver
breed en oevers natuurvriendelijk inge
richt, het gebruik van nutrienten en 
bestrijdingsmiddelen wordt verminderd 



en landschapselementen worden toege
voegd (Boudewijn et Al. , 2002). 

Bijdrage aan EHS 
De Oude Maas en haar buitendijkse 
grienden en natuurgebieden vormen 
een kemgebied van de Ecologische 
Hoofdstructuur. De nadruk ligt op zoet
water-getijdennatuur. Volgens de 
Ecosysteemvisie Delta wordt voor het 
binnendijkse gebied een tweetal natuur
typen nagestreefd: natte natuur en zee
kleibos. 

In de studie van Waardenburg hebben 
twee van de zeven inrichtingsconcepten 
een substantiele bijdrage aan de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het 
betreft het kreekmodel en het boskreek
model. Deze inrichtingsconcepten zijn 
uitwerkingen van het natuurdoeltype 
zeeklei-oermoeras. In beide inrichtings
concepten is uitgangspunt <lat het 
grondwaterpeil £link hoger is dan het 
huidige peil. Geconcludeerd kan wor
den dat ten behoeve van een substantie
le bijdrage aan de EHS het grondwater
peil omhoog zal moeten (Boudewijn et 
Al., 2002). 

Nutrienten en bestrijdings
middelen 
Een belangrijk aandachtspunt in de 
relatie tussen natuur en agrarische 
bedrijvigheid is het gebruik van nutri-

enten (meststoffen) en bestrijdingsmid
delen. In de Vierde Nota 
Waterhuishouding is het 'maximaal toe
laatbaar risiconiveau' geformuleerd. De 
normen voor een natuurgebied zijn 
strenger dan voor een agrarisch gebied 
(Duyzer et al., 2001). Een natuurvrien
delijker inrichting van het plangebied 
betekent per definitie het verlagen van 
de hoeveelheid nutrienten en bestrij
dingsmiddelen. 

Biodiversiteit en natuurlijl<heid 
Binnen natuurontwikkeling kan 
gestreefd worden naar 'biodiversiteit' 
en/of 'natuurlijkheid'. Natuurbeleid 
waarin gestreefd wordt naar biodiver
siteit richt zich vooral op het instand
houden van soorten en benodigde leef
omstandigheden en wordt ook wel 
patroonbeheer genoemd. Natuurbeleid 
waarin gestreefd wordt naar natuurlijk
heid richt zich vooral op het minimali
seren van menselijke beinvloeding en 
wordt ook wel procesbeheer genoemd. 
Gestreefd wordt naar natuurlijke pro
cessen om het gebied te laten functio
neren (Bal et al., 2001). 
De keuze voor biodiversiteit of natuur
lijkheid is niet vanzelfsprekend in over
eenstemming met elkaar. De keuze is 
wel zeer essentieel voor de uiterlijke 
verschijningsvorm van het landschap 
en daarmee ook voor mogelijke vormen 
van agrarische bedrijvigheid. 
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Randvoorwaarden 
Vanuit de PKB, het Memorandum, 
bovengenoemde studie en gesprekken 
met !eden van de begeleidingsgroep zijn 
de voigende randvoorwaarden te benoe
men vanuit de hoofdfunctie 'hoog
waardige natuur': 
1. verlagen hoeveelheid nutrienten en 

bestrijdingsmiddelen tot wettelijk 
toegestane normen voor een natuur
gebied; 

2. streven naar een zo groot mogelijke 
mate van biodiversiteit: diversiteit 
aan ecosystemen en soorten; 

3.streven naar een zo groot mogelijke 
mate van natuurlijkheid en zelfregula
tie; 

4. ten behoeve van een substantiele bij
drage aan de EHS client het grondwa
terpeil verhoogd te worden en 
beperkte peilfluctuaties mogelijk te 
zijn. 

De randvoorwaarden 2. en 3. zijn niet 
per definitie met elkaar in overeenstem
ming. 

Consequenties voor agrarische 
bedrijvigheid 
Hieronder worden de consequenties 
beschreven van bovenstaande randvoor
waarden voor agrarische bedrijvigheid. 

Ad 1: nutrienten en bestrijdengs
middelen 
Het verlagen van de nutrientenbelasting 
en hoeveelheden bestrijdingsmiddelen 
tot de norm voor natuurgebieden sluit 
alle reguliere productgerichte agrarische 
bedrijvigheid uit. Wei zijn biologische 
en biologisch-dynamische landbouw 
mogelijk, evenals de meest 'vervreemde' 
vormen van natuurgerichte agrarische 
bedrijvigheid (figuur 5.7). 
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Figuur 5. 7: NLLtrienten en bestr0dingsmid
delen, conseq_Ltenties voor agra1ische bedrij
vigheid 

41 



42 
RANDVOCIRWAARDEN AAN AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID 

Ad 2: biodiversiteit 
Het streven naar een zo groot mogelijke 
soortendiversiteit (flora en fauna) laat 
zich corr.bineren met een groot aantal 
vormen van agrarische bedrijvigheid. 
Randvoorwaarde is wel dat cleze bedrij
vigheid g_ekenmerkt wordt door een 
grote ma te van afwisseling in abiotische 
omstandigheden (water en bodem) en 
landschaJselementen als houtsingds, 
bossages, wielen en kreken, et cetera. 
Ook warden, ten behoeve van een zo 
groot mogelijke mate van biodiversiteit, 
beperkingen opgelegd aan b.et agrari
sche gebruik. Bij akkerbouw wordt een 
beperkt aantal teelten aangemoedigd, 
client weinig of geen bemesting te wor-
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Figuur 5.8. Biodiversiteit, conseqttenties 
voor agrarische bedrijvigheid 

den toegepast en moet met braakliggen
de periodes gewerkt worden. Bij vee
teelt moet begrazen en bemaaien exten
sief plaatsvinden (figuur 5.8) . 
Een goed voorbeeld van een landschap 
rijk aan flora en fauna is het 
Nederlandse agrarische landschap van 
voor de introductie van kunstmatige 
meststoffen en prikkeldraad (circa 
1850). Dit landschap werd gekenmerkt 
door kleinschaligheid, veel afwisseling 
in abiotische omstandigheden, gemeng
de bedrijvigheid, veel kleine land
schapselementen, houtsingels als erfaf
scheiding, et cetera. 

Ad l: natuurlijkheid en 
zeHregulatie 

In grote natuurlijke eenheden (zoals het 
plangebied} wordt ingezet op natuur
lijke processen om het gebied te laten 
functioneren (proces gestuurd in plaats 
van patroon (landschapsbeeld) 
gestuurd). A.ls beheersmaatregel is 
alleen begrnzing aan de orde. Mogelijke 
vorrnen van agrarische bedrijvigheid 
beperkt zich tot beheer van de grazers 
en bijvoorbeeld consumentgerichte acti
viteiten op en rond de boerderij (figuur 
5.9). 
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Figmtr 5.9: J\'atLturlijkheid en zelfregulatie, 
conseqitenties voor agrarische bedrijvigheid 

Ad 4: verhogen grondwaterpeil 
Ten behoeve van een substantiele bij
drage aan de EHS client de natte variant 
gerealiseerd te warden. In de builen
dijkse terreinen verblijven dieren die 
voor het foerageren, rusten of de voort
planting baat hebben bij een groot 
natuurlijk gebied binnendijks. In deze 
natte variant gaat het grondwaterpeil 
flink omhoog en zijn ook beperkte peil
fluctuaties mogelijk. De agrarische 
bedrijvigheid die hiermee te combine
ren valt is beperkt tot de vormen die bij 
een hoge grondwaterstand mogelijk 
zijn, zoals veeteelt of veebeheer op de 
hogere gebieden en consumentgerichte 
activiteiten op en rond de boerderij 
(Boudewijn et al., 2002) (figuur 5.10). 
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Figuur 5.10: Hoger grnndwaterpeil, conse
qttenties voor agrarische bedrijvigheid 



5.4 Openlucht 
recreatie met 
natuurwaarden 
In het gebied ten noorden van de 
Essendijk (figuur 5.11) wordt de nieu
we hoofdfunctie 'openlucht recreatie 
met natuurwaarden'. Bij deze concrete 
beleidsbeslissing zit de volgende toe
lichtende tekst met betrekking tot het 
openluchtrecreatiegebied: 

'De inrichting van het gebied met de 
hoof dfLmctie openlLtchtrecreatie wordt 
gekenmerkt door een grate gevarieerdheid 
en - mede daardoor- door een grate aan
trekkingskracht en heeft gezien het te ver-

FigLrnr 5.11: Deelgebied 2: hoofdfLmctie 
openlLtcht recreatie met natLturwaarden 

wachten intensieve gebrnik tevens een 
grate opvangcapaciteit' (Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, 2002). 

In het Memorandum van Overeen
stemming (PMR, 2002) wordt een 
nadere specificatie gegeven van de toe
komstige inrichting: 

' ... De inrichting is multifunctioneel en 
gevaiieerd en biedt rnimte aan diverse 
vormen dagrecreatie zoals fietsen, wande
len, paardrijden en dergelijke. Het voorzie
ningennivemt kent een relatief hoge dicht
heid en een grate mate van diversiteit. 
(. . .) Naast gratere eenheden met opgaan
de beplanting kent het gebied speel-, lig
en picknickweiden met solitaire bomen en 
laanbeplanting. Er komt een netwerk van 
paden voor wandelen, Jietsen en paardrij
den. Er is rnimte voor commerciele exploi
taties zoals horecavoorzieningen.' 

'Gezien de situering van de 750 ha, de 
demografische ontwikkelingen in de regio 
en trends en ontwikkelingen in de recrea
tiesector wordt uitgegaan van een zeer 
intensief gebntik (tot 40 personen per ha). 
Dit geldt met name voor die delen, waar 
de recreatie de primaire functie is.' 

lnrichtingsconcepten voor het 
recreatiegebied 
In opdracht van de provincie is door 
RBOI ontwerpend onderzoek verricht 
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naar mogelijke inrichtingsconcepten 
voor het recreatiegebied. Om de inrich
tingsconcepten vergelijkbaar te kunnen 
beoordelen zijn toetsingscriteria opge
steld (Leeuwen, van, 2002). Het betreft 
de volgende criteria: 
- recreatief rendement, oftewel de mate 

van toegankelijkheid, laagdrempelig
heid, en attractiviteit, verbreding 
bestaande aanbod en ervaring van rust 
en ruimte; 

- potentiele natuurwaarden, oftewel de 
beleefbaarheid, soortendiversiteit en 
oppervlakte van de natuur; 

- landschapstransformatie, oftewel de 
omgang met de hoofdstructuur en 
beelddragers van het landschap en de 
mogelijkheden voor een samenhan
gend landschap; 

- faseerbaarheid, oftewel de flexibiliteit 
tot stapsgewijze invoering en koers
wijzigingen, de ontwikkelingssnelheid 
en de mogelijkheid voor publiekpriva
te samenwerking. 

Bewonersonderzoek 
In opdracht van de ANWB en de 
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
is bewonersonderzoek verricht naar een 
gewenste inrichting van het recreatie
en natuurgebied. Uit het onderzoek 
blijkt algemeen een voorkeur te bestaan 
voor een inrichting als parkbos. Het 
huidige akkerlandschap wordt door de 
respondenten uit Albrandswaard meer 

gewaardeerd dan door de respondenten 
uit Rotterdam-Zuid, echter de waarde
ring voor parkbos is hoger. Velen plei
ten ook voor het behoud van openheid, 
bestaande landschappelijke kwaliteiten 
en het aanleggen van ruige natuur. 
Veiligheid, rust en ruimte zijn belang
rijke aspecten bij de aanleg, naast een 
goede bereikbaarheid en wandel- en 
fietspaden (ANWB, 2002). 

Randvoorwaarden 
Vanuit de PKB, het Memorandum, het 
onderzoek van RBOI, het bewoners
onderzoek en gesprekken met !eden 
van de begeleidingsgroep zijn de vol
gende randvoorwaarden te benoemen 
vanuit de hoofdfunctie 'openlucht 
recreatie': 
1. een grote opvangcapaciteit, tot 40 

personen per hectare; 
2. grote mate van openbaarheid en toe

gankelijkheid; 
3. voldoende variatie in aanbod van 

consumentgerichte activiteiten, zoals 
fietsen, wandelen, paardrijden en 
dergelijke; 

4. afwisselend open en besloten land
schap met voldoende maat en bele
vingswaarde. 
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Consequenties voor agrarische 
bedrijv1gheid , 
Hieronder worden de consequenties 
beschreven van bovenstaande randvoor
waarden voor agrarische bedrijvigheid. 

Ad 1: 01pvangcapaciteit 
Uit onde rzoek van Alterra (Bulens et 
al., 2001) blijkt dat verschillende land
gebruikvormen een verschillende 
opvangcapaciteit hebben voor recreatief 
(mede)gebruik. Deze cijfers zijn 
getoetst in het veld: recreanten geven 
daarbij aan bij welke aantallen zij het 
recreeren nog aangenaam vinden. 
Bovenaan staan recreatieplassen met 
stranden, die tot 750 personen per hec
tare 'bergen'. Daarna komt bos, waar het 
nog goed toeven is bij 100 mensen per 
hectare. Open, grootschalige agrarische 
landschappen hebben de laagste 
opvangcapaciteit met 1 a 2 personen 
per hectare. Daartussenin bevinden zich 
de afwisselend open en beslot.en agrari
sche landschappen. Hier vinden circa 
20 personen per hectare een goede 
recreatieplek. 

Voor het recreatiegebied ten noorden 
van de Essendijk is in het 
Memorandum van Overeenstemming 
(PMR, 2002) de opvangcapaciteit 
bepaald tot 40 personen per hectare. 
Duidelijk 1s dat zelfs bij het verdichten 
van het agrarische landschap, en het 

aanleggen van meer paden en hagen, de 
opvangcapaciteit niet voldoet. In ieder 
geval een deel van het noordelijke 
gebied zal dus expliciet voor recreatie
doeleinden ingericht moeten wa rden 
(figuur 5.12). 

Het gebied dat niet specifiek voor recre
atiedoeleinden wordt ingericht kan 
agrarisch bedrijvigheid bevatten. We! 
client deze bedrijvigheid te voldoen aan 
bovengenoemde randvoorwaarden 2, 3 
en4. 

Figuitr 5.12: Deel van deelgebied 2 speci
fi ek inrichten voor recreatieve doeleinden 

Ad l, 3, 4: openbaarheid, 
aanbod E!n afwisseling 
Zoals gezegd kunnen de criteria open
baarheid/toegankelijkheid, 
variatie/attractie en belevingswaarde 
gecombine1::rd warden met diverse vor
men van agrarische bedrijvigheid. Wel 
dient het landschap voldoende maat te 
hebben ten behoeve van de recreatieve 
belevingswaarde. Bijvoorbeeld, wanneer 
in een parkbos steeds zicht is op 'de 
randen', doet dit afbreuk aan het bosge
voel en derhalve aan de recreatieve 
belevingswaarde. In belevingsonderzoe
ken (Bulens et al., 2001) blijkt dat in 
het algemeen aan 'beesten in de wei' 
een hogere belevingswaarde wordt toe-

Figitur 5.13: Afwisselen.d open en besloten 
inrichting 

gekend dan aan akker- en tuinbouw en 
dat een halfopen gebiecl meer wordt 
gewaardeerd dan een open gebiecl 
(figuur 5.13). Niet geschikt zijn de 
rationele, grootschalige productgerichte 
bedrijvigheid. 

In figuur 5.14 zijn met name de paars 
gekleurde vormen van bedrijvigheid 
dienstbaar aan de hoofdfunctie open
lucht recreatie met natuurwaarden. 
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5.5 Rand van Rhoon 

In paragraaf 2.3 is gesteld dat, wanneer 
daar aanleiding toe is, aanbevelingen 
worden gedaan over afstemmingsmoge
lijkheden voor de Rand van Rhoon met 
het het PMR-plangebied. Deze aanbeve
lingen hebben geen status maar kunnen 
wellicht een rol spelen bij de herziening 
van het streekplan. 

De Rand van Rhoon onderscheidt zich 
van het plangebied vanwege het feit dat 
vooralsnog geen financiele middelen 
beschikbaar zijn om de gronden in 
eigendom te nemen. Echter, dit gebied 

Figuur 5.15: Afstemming imichting Rand 
van Rhoan op openlL1cht recreatiegebied 

zal in het streekplan nader worden uit
gewerkt met de hoofdfunctie 'recreatie
en natuur met hoogwaardige stedelijke 
functies'. Het ligt erg voor de hand dat 
gestreefd wordt naar een gelijksoortige 
inrichting van de polders ten noorden 
van de Essendijk, indusief de Rand van 
Rhoon (figuur 5.15). Hierdoor ontstaat 
een recreatiegebied van formaat en 
wordt verdergaande versnippering voor
komen. 

Vanuit de functies 'landschap en cul
tuurhistorie' en 'openlucht recreatie' 
zijn randvoorwaarden opgesteld die ook 
gelden voor het toekomstige recreatie
en natuurgebied in de Rand van Rhoon. 
Hieronder worden de randvoorwaarden 
die van toepassing zijn nogmaals 
genoemd. 

Randvoorwaarden vanuit 'landschap en 
cultuurhistorie': 
2. behouden van dijken en dijkzones in 

huidige verschijningsvorm; 
3. behouden van monumentale boerde

rijen; 
4. realiseren van een afwisselend open 

en besloten inrichting van de polders 
ten noorden van de Essendijk met 
aandacht voor cultuurhistorische 
relicten; 
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Randvoorwaarden vanuit 'open
lucht recreatie': 
2. grote mate van openbaarheid en toe

gankelijkheid; 
3. voldoende variatie in aanbod van 

dagrecreatieve activiteiten, zoals fiet
sen, wandelen, paardrijden en derge
lijke; 

4. afwisselend open en besloten land
schap met voldoende maat belevings
waarde. 
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6. Wie zal dat betalen? 
Het uitgangpunt van de studie is dat, 
conform de PKB, alle gronden aange
kocht, ingericht en beheerd gaan war

den door of in opdracht van de over
heid. De precieze wijze waarop dit 
gebeurt staat nog niet vast en zal nog 
nader uitgewerkt worden (PKB, 2001). 
Aankopen schept helderheid voor de 
zittende agrariers en geeft de vrijheid 
om de optimale situatie te creeren voor 
de nieuwe doelen. Dit ook tegen de 
achtergrond dat de nieuwe doelen en de 
mogelijkheden van de huidige situatie 
nog al uit elkaar liggen, zoals blijkt uit 
voorgaande hoofdstukken. 
Voor het verwerven van de gronden en 

FigLtLtr 6.1: Overzicht trends 

het inrichten van een nieuwe situatie is 
geld toegezegd door de gecombineerde 
overheden. Los daarvan is het goed om 
enig inzicht te hebben in de huidige 
stand van zaken in het denken over 
landbouw en daaraan gerelateerde 
werkzaamheden. 

Ringen en polen 
Als we het schema uit de voorgaande 
hoofdstukken als leidraad nemen 
(figuur 6.1 en 6.2) is per richting aan te 
geven wat daarin globaal de financiele 
mogelijkheden zijn. Vanuit de kern, die 
helemaal op productie gericht is, ver
loopt de inspanning via vergroten, ver-
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FigLwr 6.2: Kem en polen 
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diepen, verbreden naar vervreemden. 
En per pool (natuurgericht, consument
gericht, watergericht en landschapsge
richt) zijn verschillende mogelijkheden 
aanwezig. Het uiteenrafelen van deze 
ringen en takken !even een helder 
denkschema op. Echter, in de praktijk 
vloeit het per ondernemer weer in 
elkaar. Uit de verschillende polen en uit 
de verschillende ringen kiest een onder
nemer wat hem of haar past en wat er 
in de gegeven omstandigheden mogelijk 
is. 

Bronnen van inkomsten 
De belangrijkste bronnen van inkom
sten zijn de markt, overheidssubsidies 
en loondienst. De markt is een samen
stelsel van grate stromen (via handel of 
contractteelt en verwerkende industrie 
naar de consument) en kleine stromen 
(rechtstreeks van en naar de consu
ment). De subsidies bestaan voor het 
overgrote dee! uit Europees geld en 
rijksgeld. Er is discussie over gemeente
subsidies, maar dat stuit op bezwaren 
van concurrentievervalsing. Het subsi
dieveld is voortdurend in beweging, 
nieuwe subsidies worden ingesteld, 
andere weer afgebouwd, en dat gebeurt 
in een hoog tempo. Voor een duurzame 
bedrijfsvoering is het niet wenselijk om 

WIE ZAL DAT BETALEN? 

al te sterk afhankelijk te zijn van een 
bepaalde subsidiestroom. 
Onder loondienst verstaan we hier niet 
alleen het hebben van een nevenberoep, 
maar ook het uitvoeren van agrarische 
of agrarisch gerelateerde werkzaamhe
den voor bijvoorbeeld een naLuurorga
nisatie. 

Productiegerichte landbouw met 
verdieping 
De productiegerichte landbouw heeft 
een inkomen uit de markt, aangevuld 
met Europese landbouwsubsidies voor 
bepaalde gewassen en teelten (regeling 
EG steunverlening akkerbouwgewassen 
voor ondermeer tarwe, ma1s, rogge, 
gerst, haver, sojabonen, lijnzaad, kapu
cijners en vlas). Bij vergroten is de inzet 
om door rationalisaties de opbrengst te 
verhogen en/of de kosten te verlagen. 
De Europese steunverlening per gewas 
wordt de komende jaren afgebouwd en 
vervangen door een meer op platte
landsontwikkeling gerichte subsidie 
( Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, 2003). 
Bij verdieping wordt ook een inkomen 
uit de markt verkregen, bijvoorbeeld 
door het aanbieden van extra diensten 
als voorlichting, het aanbieden van 
extra producten als zaaigoed of door de 
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rechtstrer~kse verkoop yan eigen pro
ducten aan de consument. 

Verbre«lle en vervreemde 
iandbouw 
Verbreding kent een kleurrijk pallet aan 
inkomen:;bronnen. Per tak ontstaan 
hier verschillen. Voor landschapsgerich
te bedrijvigheid en natuurgerichte 
bedrijvigheid is er extra overheidssubsi
die bijvoorbeeld voor onderhoud van 
landschapselementen, omschakelpremie 
naar biologisch boeren (wordt afge
bouwd) en subsidie voor akkerranclbe
heer. Consumentgerichte bedrijvigheid 
trekt een nieuwe geldstroorn aan bij 
vergoedingen voor zorgtaken. Het 
opvangen met dagbesteding van oude
ren en gehandicapten loopt financieel 
met vergoedingen via de zorginstellin
gen. lniti~.tieven als cursussen voor spe
ciale groepen (snoeien van fruitbornen, 
verzorgen van kleinvee) brengt recht
streeks geld van de deelnemende cur
sisten. 

Andere vcorbeelden waarmee recht
streeks ge ld van de recreant wordt inge
brachL zijn rondleidingen, recreatieve 
arrangementen (bijvoorbeeld een water
landsafari per kano) en verbliJfsrecrea
tie. Het openstellen van percelen voor 
een landelijke wandelroute kan met 
overheidssubsidie (Anema, 2002 en 
Broekhuizen et al.,1997). 

Watergerichte bedrijvigheid is volop in 
ontwikkeling en zo ook de financiele 
kant daarvan. Er wordt gestudeerd op 
verschillende modellen, varierend van 
vergoeding van ernstige waterschade, 
eenmalige afkoop van schade tot struc
turele overeenkomsten tussen een 
onclernemer en een waterschap met een 
medegebruiksrecht voor waterberging. 

Er wordt op verschillen plekken in ons 
land gewerkt aan gebiedscontracten, die 
een heel pakket van ingrepen en nieu
we ontwikkelingen koppelen aan een 
pakket van subsidies en marktbei:alin
gen. De gebiedscontracten zijn toege
sneden op de lokale problematiek en 
oplossingen, en er zijn veel verschillen
de partijen bij betrokken (Grontmij et 
al.,2002 en WLT0,1996). De discussie 
over de nieuwe manier om tegen land
bouw aan te kijken, de verwachtingen 
daarbij en het te gelde maken van ande
re waarden (zoals mooi landschap, 
natuur en recreatiemogelijkheden) die 
dat oplevert, wordt gevoerd onder de 
noemer 'groene diensten'. 

Vervreemding kent per definitie de 
instroom van vreemd kapitaal. Dat kan 
bijvoorbeeld door de verkoop van de 
gronden en daarna in loondienst gaan 
bij een organisatie (waterschap, natuur
organisatie) voor bet beheer van die 
gronden. Dat kan oak door het hebben 

van een nevenberoep en bet boerenbe
drijf daarnaast voeren. Ook komt voor 
dat het boerenbedrijf geen inkomen 
hoeft op te 1everen, bij de zogenoemde 
hobbyboen:n (bijvoorbeeld: Huizen, 
2002). 

In bijlage 3 is een beschrijving opgeno
men van de huidige stand van zaken 
van (Europese) subsidies en de discus
sie over 'groene diensten'. 



7. Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 
Huidige situatie en 
ontwikkelingen 
Het gebied Midden-Ijsselmonde functi
oneert redelijk tot goed als landbouw
gebied. Door functieveranderingen 
(woningbouw) is het areaal erg afgeno
men en is er twijfel of dit op de lange 
duur een levensvatbare landbouwencla
ve zal blijven. Belangrijke factor in het 
krachtenspel is de planologische onrust 
die de mogelijkheid van verstedelijking 
met zich mee brengt. Het jaagt de 
grondprijzen op en zorgt ervoor dat het 
ontstaan van ongewenste verrommeling 
door stadsrandverschijnselen op de loer 
hgt. 

lnterpretatie PKB+ deel la 
In het onderzoek naar mogelijke 
vormen van agrarische bedrijvigheid 
binnen de bandbreedte van de PKB 
zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
- het plangebied transformeert van de 

huidige hoofdfunctie landbouw tot de 
nieuwe hoofdfuncties openlucht recre
atie met natuurwaarden (ten noorden 
van de Essendijk) en hoogwaardige 
natuur met recreatief medegebruik 

(ten zuiden van de Essendijk); 
- binnen de randvoorwaarden van deze 

nieuwe hoofdfuncties wordt gezocht 
naar de mogelijkheden voor agrari
sche bedrijvigheid. 

Hiermee is gemeend de tekst van de 
PKB+ deel 3a naar de letter te vertalen. 
De uitkomsten lijken voorbij te gaan 
aan de intentie van de motie Klein 
Molekamp. In de begeleidingsgroep is 
een discussie gevoerd over de proble
matiek van de intentie. Daar is vanuit 
verschillende gezichtspunten iets over 
te zeggen, de intentie is niet eenduidig 
interpretabel. Het is niet voor niets dat 
de intentie niet letterlijk is verwoord in 
de aangenomen motie. Daarmee is het 
een politieke discussie. 

In dit onderzoek is een zakelijke ver
kenning gedaan naar de mogelijkheden 
voor agrarische bedrijvigheid volgens 
de letter van de motie. 
lo ontstaat informatie die als basis kan 
dienen voor de politieke discussie die 
gevoerd wordt in het volgende stadium, 
als het 'integrale programma van eisen' 
voor de transformatie van Midden
l]sselmonde opgesteld wordt. 

Randvoorwaarden aan 
agrarische bedrijvigheid 
De transformatie tot natuur- en recrea
tiegebied stelt randvoorwaarden aan de 
toekomstige inrichting van het gebied. 
Ook vanuit 'landschap en cultuurhisto
rie', belangrijk aandachtspunt in de 
PKB, zijn randvoorwaarden te benoe
men. De randvoorwaarden hebben con
sequenties voor mogelijke vormen van 
agrarische bedrijvigheid. Sommige vor
men van agrarische bedrijvigheid war
den uitgesloten, sommige zijn inpasbaar 
in de nieuwe hoofdfunctie en in som
mige gevallen worden beperkingen 
opgelegd aan de agrarische bedrijvig
heid. In de tabellen (tabel 1, 2 en 3) 
zijn de randvoorwaarden en consequen
ties voor agrarische bedrijvigheid over
zichtelijk weergegeven. 

Randvoorwaarden vanuit land
schap en cultuurhistorie 
De huidige landschappelijke verschij
ningsvorm, die over het algemeen 
gewaardeerd wordt, is in sterke mate 
her resultaat van het agrarische gebruik. 
De randvoorwaarden vanuit landschap 
en cultuurhistorie hebben clan ook nau
welijks consequenties voor mogelijke 
vormen van agrarische bedrijvigheid. 

CONCLUSIES EN AANBEVEUNGEN 

Het instandhouden van de dijken en 
dijkzones in de huidige verschijnings
vorm vraagt zelfs om een actief beheer, 
mogelijk met behulp van, met name 
landschapsgerichte, agrarische bedrij
vigheid. 

Wanneer voor de polders ten zuiden 
van de Essendijk wordt gestreefd naar 
'behoud van openheid' zijn mogelijk 
grootschalige vormen van biologisch en 
biologisch-dynamische landbouw. Het 
landschapsbeeld verandert hierdoor 
minimaal. De natuurwaarden van het 
gebied nemen toe al resulteert dit niet 
in hoogwaardige natuur. Deze variant 
treedt derhalve buiten de bandbreedte 
van de PKB. Hierbij wordt aangetekend 
dat de omstandigheden voor biologisch 
en biologisch-dynamische landbouw 
niet ideaal zijn. De nabijheid van stad 
en natuur zorgt voor betreding en ver
storing door mens en dier. 

Randvoorwaarden vanuit hoog
waardige natuur 
De criteria voor hoogwaardige natuur 
zijn de hoeveelheid nutrienten en 
bestrijdingsmiddelen, de mate van 'bio
diversiteit' (instandhouden van soorten 
en leefomstandigheden), de mate van 
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Plangebied: laind~chap en 1:ultuurhistorie 

2 

3 

4 

5 

Randvoorwaarden vanuit 
l•mdschap en clJllluur
historie 

Geen grootschalige nieuwbouw 
van bedrijfsgebouwen 

Behouden van dijkrn en diJk
zones in huidige ve3chijnings
vorm 

Behouden van monurnentale 
boerderijen 

Afwi.sselend open en besloten 
inrichting ten noorden van de 
Essendijk 

Grootschalig en relatief open 
imichting ten zuiden van de 
Es3endijk 

Consequenties voor agrarische 
bedrijvigheid 

Niet geschikt zijn bijv. grootschalige 
glastuinbouw, intensieve veehoude
rijen, champignonteelt, viskwekerij
en , et cetera. 

Geschikt is landschapsgerichte agra
rische bedrijvigheid die de dijken en 
dijkzones in huidige verschijnings
vorm beheert (maaien, schapen) 

Heeft geen consequenties voor 
bedrijvigheid, legt wel beperkingen 
op aan mogelijkheden tot verbou
wing 

In principe zijn alle vormen van 
agrarische bedrijvigheid inpasbaar, 
behalve grootschalige en monotone 
teelten 

Niet geschikt zijn opgaande teelten 
als bosbouw, boomkwekerijen, et 
cetera en kleinschalige bedrijvigheid 
die het landschap versnipperd. 

Tabel 1: i~andvoorwaarden en conseqttenties vanw t landschap en wltmtrhistolie 

'natuurlijkheid' (minimaliseren van 
menselijke beinvloeding) en het grond
waterpeil (Bal et al., 2001, Boudewijn et 
al., 2.002). 

Het reduceren van het gebruik van 
kunstmatige meststoffen en bestrij
dingsmiddelen tot de toegestane nor
mering voor natuurgebieden beperkt 
mogelijke vormen van agrarische 
bedrijvigheid tot biologische en biolo
gisch-dynarnische vormen. 

Wanneer wordt gestreefd naar hoog
waardige natuur door middel van een 
grote mate van biodiversiteit zijn biolo
gisch en biologisch-dynamische vor
men van landbouw mogeliJk. Deze 
warden inge past in een afwisselend en 
kleinschalig landschap. Variatie wordt 
aangebracht in bijvoorbeeld land
schapselementen (ho-1tsingels, bossa
ges, widen en kreker_, et cetera) en abi
osche omstandigheden. Hetland
schapsbeeld verandert sterk. 

Wanneer wordt gestreefd naar hoog
waardige nat uur door middel van een 
grote mate van natuurlijkheid wordt de 
menselijke beinvloeding geminimali
seerd. Agrarische bedrijvigheid beperkt 
zich tot activ tteiten als begrazing door 
runderen en paarden in graslanden, en 
consumentgerichte activiteiten op en 
rond de boerderij. 

Wanneer wordt gestreefd naar hoog
waardige natuur met een substantiele 
bijdrage aan de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) moet het grond
waterpeil verhoogd worden (Boudewijn 
et al., 2002). Agrarische bedrijvigheid 
beperkt zich tot begrazing op de hogere 
delen en consurnentgerichte activiteiten 
op en rond de boerderij. 

Randvoorwaarden vanuit op1en
lucht recreatie 
Ten noorden van de Essendijk client een 
substantieel gedeelte van het plangebied 
specifiek ingericht te warden voor de 
recreatieve doeleinden ten behoeve van 
de voorgeschreven recreatieve opvang
capaciteit. Eventueel kan het resterende 
gedeelte agrarisch blijven. Diverse vor
men van agrarische bedrijvigheid zijn 
hier mogelijk mits dienbaar aan de 
hoofdfunctie openlucht recreatie met 
natuurwaarden en ingepast in een toe
gankelijk, afwisselend open en bes:.oten 
landschap met voldoende aanbod van 
consumentgerichte activiteiten. Ook in 
dit gebied zal het huidige landschap en 
de huidige agrarische bedrijvigheid 
flink veranderen. 



Deelgebied 1: hoogwaardige natuur met recreatief medegebruik 

1 

2 

3 

4 

Randvoorwaarden vanuit 
nieuwe hoofdfunctie 
hoogwaardige natuur 

Verlagen hoeveelheid nutrien-
ten en bestrijdingsmiddelen tot 
wettelijk toegestane norrnen 
voor natuur 

lo groot mogelijke mate van 
biodiversiteit 

lo groot mogelijke mate van 
natuurlijkheid 

Verhagen grondwaterpeil t.b.v. 
bijdrage aan EHS 

Consequenties voor agrarische 
bedrijvigheid 

Deze randvoorwaarde sluit alle regu-
liere productgerichte agrarische 
bedrijvigheid uit. Wel zijn biologi-
sche en biologisch-dynamische land-
bouw mogelijk, evenals de meest 
'vervreemde' vormen van natuurge-
richte agrarische bedrijvigheid 

Deze randvoorwaarde laat zich com-
bineren met diverse vormen van 
agrarische bedrijvigheid, al kent deze 
wel beperkingen. Randvoorwaarde is 
een afwisselend landschap met een 
grate mate van afwisseling in land-
schapselementen en abiotische 
omstandigheden. 

Mogelijkheden tot agrarische bedrij-
vigheid beperkt zich tot beheer van 
grazers en bijv. consumentgerichte 
activiteiten op en rond de boerderij 

Deze randvoorwaarde beperkt agrari-
sche bedrijvigheid tot veeteelt of vee-
beheer op de 'hogere' gronden. 

Tabel 2: Randvoorwaarden en consequenties vamlit hoogwaardige natmtr 
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Deelgebied l: openlucht recreatie met natuurwaarden 

1 

2 

3 

Randvoorwaarden vanuit 
nieuwe hoofdfunctie 
openlucht recreatie 

Grote opvangcapaciteit tot 40 
personen per hectare 

Grote mate van openbaarheid 
en toegankelijkheid 

Voldoende variatie in consu
mentgerichte activiteiten 

4 Afwisselend open en besloten 
landschap met voldoende maat 
en belevingswaarde 

Consequenties voor agrarische 
bedrijvigheid 

Diverse vormen van agrarische 
bedrijvigheid zijn mogelijk in een 
gedeelte van deelgebied 2, mits 
wordt voldaan aan de randvoor
waarden 2, 3 en 4. 

Diverse vormen van agrarische 
bedrijvigheid zijn mogelijk mits 
dienstbaar aan de hoofdfunctie open
lucht recreatie met natuurwaarden. 
Niet mogelijk is de grootschalige, 
monotone productgerichte agrarische 
bedrijvigheid. 

Tabel 3: Randvoorwaarden en consequenties vanuit openlctcht recreatie 
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Figiwr 7. 1: Mogelijk;1eden voo;- agra1ische bed1ijvigl1eid bij de 
transformatie van Midden-I]ssdmonde 
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Financiering van agrarische 
bedrijvigheid 
Het uitgangpunt van de studie is dat, 
conform de PKB, alle gronden aange
kocbt, ingericbt en bebeerd gaan wor
den door of in opdracbt van de over
heid. Er wordt in den lande gediscussi
eerd of nieuwe functies als recreatie en 
natuur tegen betaling gerealiseerd kun
nen worden door agrariers. Daarvoor 
moet enerzijds bekeken worden of 
daarmee de gewenste doelen gebaald 
worden en anderzijds wat er financieel 
mogelijk is. 

Naast een inkomen uit de markt ver
werft men inkomen uit overbeidssubsi
dies en een nevenberoep. Nieuwe finan
cieringsstromen zijn te realiseren in de 
consumentgericbte bedrijvigbeid (uit 
zorg en recreatie) en in de watergericbte 
bedrijvigbeid. Met name op bet vlak 
van waterbebeer worden nieuwe vor
men van financiele vergoedingen uitge
dacbt. Verder wordt er in een aantal 
gebieden geexperimenteerd met 
gebiedscontracten, waarbij tussen een 
groot aantal partijen met een groot aan
tal doelen de organisatie en de financie
ringsstromen geregeld worden. 

Eindconclusies 
1. De motie Klein Molekamp is de aan

leiding van deze studie. De PKB+ 
deel 3a, waarin de motie is verwerkt, 
is in deze studie naar de letter 
gebruikt. Dit betekent dat de rand
voorwaarden vanuit de nieuwe 
boofdfuncties 'boogwaardige natuur' 
en 'openlucbtrecreatie' bepalend zijn 
voor mogelijke vormen van agrari
scbe bedrijvigheid. 

2. De discussie over de intentie van de 
motie zal in een later stadium, bij 
bet opstellen van het 'integraal pro
gramma van eisen', gevoerd warden. 

3. Vanwege goede omstandigbeden 
(bodem, afzet, agrariscb complex) 
bebben de buidige agrariscbe bedrij
ven in bet plangebied vooralsnog 
voldoende toekomstperspectief. 
Door de oprukkende stad (verstede
lijking, recreatieve druk, planologi
scbe onrust et cetera) zal zonder aan
vullend beleid bet plangebied na ver
loop van tijd isoleren en verromme
len. 

4. In bet plangebied zijn drie deelgebie
den te onderscbeiden waarin, binnen 
de bandbreedte van de PKB, diverse 
vormen van agrariscbe bedrijvigbeid 
mogelijk zijn (figuur 7.1): 

• dijken en dijkzones: landscbapsge-

ricbte agrariscbe bedrijvigbeid met als 
doel het instandbouden van de buidi
ge landscbappelijke verscbijnings
vorm; 

• polders ten zuiden van de Essendijk: 
agrariscbe bedrijvigbeid in een boog
waardig natuurgebied beperkt zicb tot 
activiteiten als begrazing door runde
ren en paarden in graslanden en con
sumentgericbte activiteiten op en 
rond de boerderij; 

• polders ten noorden van de 
Essendijk: diverse vormen van agrari
scbe bedrijvigbeid zijn mogelijk mits 
dienstbaar aan de boofdfunctie 'open
lucbtrecrea tie met natuurwaarden' en 
ingepast in een toegankelijk, afwisse
lend open en besloten landscbap met 
voldoende aanbod van consumentge
richte activiteiten. 

5. Gezien de randvoorwaarden vanuit 
de nieuwe boofdfuncties boogwaardi
ge natuur en openlucbtrecreatie zal 
bet aanzien van bet gebied verande
ren, ook al blijven er vormen van 
agrariscbe bedrijvigbeid in bet gebied 
aanwezig. De buidige agrarische 
bedrijvigbeid is niet mogelijk binnen 
de randvoorwaarden van de nieuwe 
boofdfuncties. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
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7.2 Aanbevelingen 
Gedurende het onderzoek naar moge
lijke vormen van agrarische bedrijvig
heid is een aantal aandachtspunten 
boven tafel gekomen waarvoor nader 
onderzoek wordt aanbevolen. Deze 
aandachtspunten zijn hieronder kort 
toegelicht. 

Aanlmop van gronden 
Het uitgangpunt van de studie is dat, 
conform de PKB, alle gronden aange
kocht, ingericht en beheerd gaan wor
den door of in opdracht van de over
heid. ln de begeleidingsgroep is diverse 
malen benadrukt dat een snelle verwer
ving van de gronden de voorkeur heeft 
met betrekking tot de herinrichting van 
het plangebied. 
Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor de 
agrariers en de grondeigenaren. Tevens 
geeft deze strategie de beste garantie 
voor sturing tot een gewenst eindbeeld. 
Deze visie wordt door alle participan
ten van de begeleidingsgroep gedeeld. 

Huidige agrariers 
In het onderzoek naar de 'agrarische 
laag' zijn twee trajecten te bewandelen: 
1. een belangeninventarisatie van de 

huidige agrariers in het plangebied; 
2. een onderzoek naar mogelijke vor

men van agrarische bedrijvigheid 
binnen de bandbreedte van de PKB. 

Dit onderzoek betreft het tweede tra
ject. Onderzocht zijn alle mogelijke 
vormen van agrarische bedrijvigheid in 
de nieuwe hoofdfuncties natuur en 
recreatie . Er is dus niet getracht het 
bestaande agrarische bedrijf of de 
bestaande agrarische bedrijfsvoering te 
handhaven of in te passen. 

Het eerste traject, de belangeninventa
risatie van de huidige agrariers, is voor
alsnog niet bewandeld. Vanuit de bege
leidingsgroep wordt aanbevolen het 
gesprek met de huidige agrariers en 
grondeigenaren reeds in een vroeg sta
dium aan te gaan. 

Water en waterhuishouding 
Bij de herinrichting van het plangebied 
zal 'water' een belangrijke rol spelen. In 
het Voorontwerp 
Deelstroomgebiedvisie (DHV, 2002) 
worden plannen gepresenteerd met 
betrekking tot waterzuivering en groot
schalige watersystemen. lngrepen in 
watersystemen en waterhuishouding 
kunnen grote consequenties hebben 
voor de inrichting en het functioneren 
van het gebied. Dit zijn consequenties 
van zeer uiteenlopende aard: voor de 
ondergrondse infrastructuur, 
(on)mogelijkheden voor agrarisch 
bewerken van de grond, open water en 
eventueel recreatief gebruik daarvan. 
Het water is derhalve een van de bepa-

lende functionele lagen ('water-laag') 
als bouwsteen voor het integrale pro
gramma van eisen voor het plangebied. 
Het verdient aanbeveling nader onder
zoek te laten verrichten naar watersy
stemen en waterhuishouding en de 
consequenties voor het plangebied. 

Technische infrastructuur 
Het plangebied wordt doorsneden door 
de leidingenstraat. Het betreft een 
brede strook met kabels en leidingen 
die zeer bepalend is voor de inrichting 
en het gebruik van het maaiveld. 
Tijdens het onderzoek naar de agrari
sche laag is ook enig inzicht verkregen 
in andere technische infrastructuur in 
het plangebied buiten de leidingen
straat. Het gaat bijvoorbeeld om onder
grondse kabels en leidingen (bijvoor
beeld hoge druk gas , waterstof, brand
stof, et cetera). Maar ook om boven
grondse 'techniek' als geluidscontou
ren , straalpaden, et cetera. Aanbevolen 
wordt om een grondige inventarisatie 
te laten verrichten naar de aard van de 
technische infrastructuur en de conse
quenties ervan voor de toekomstige 
inrichting en gebruik. 

Afstemming met ontwikkelingen 
in omgeving 
Het plangebied is onderdeel van een 
van de laatste stukken 'authentiek' 
landschap op l]sselmonde. Dit land-
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schap is opgespannen tussen Rhoon, de 
Al5, Portland/Carnisselande en de 
Oude Maas. Naast het plangebied van 
de PKB gaan ook andere deelgebieden 
de komende jaren transformeren. Het 
betreft de deelgebieden Rhoon 
Zuidoost, Overhoeken 3, de Rand van 
Rhoon, de Koedoodzone, de Jan 
Gerritse Polder en, eventueel, het golf
terrein. Om verdergaande versnippe
ring tegen te gaan is het van beiang dat 
deze ontwikkelingen op elkaar worden 
afgestemd. Hier ligt een belangrijke 
taak voor zowel de gemeente 
Albrandswaard als de Provincie Zuid
Holland. 
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Bijlage 2: Motie Klein Molekamp 

24691 RulDJtctekort ln ni.a:mpon Rauerdam 

D\l'Kumcr. 

O.,.c•~~=mk. diit her ploUu.Qgisdi. mogeliik mocr W(lrJ.i.·11 Q_.;;:11H.:1k: rie 
a.llemmi::-..~11 \!l'fr. (Jc ~":fir.er.IC! :\lb1~uil::1v.a.:ird en r:~ c:rimirll: Ileohoud t:ulLuu.:i:I 
Ertgoc:i .\lbra..,.:h;v.-urcl uiL le vncren; 

o.•\.·ic.iwc:~t'niJ:::, :Jat c!e uimird::iijkc ki:U!e in (l1,:c11Cj:! •""C'I allL\ lJ•~l:vkJ....-.:i. pa.~ijer. 
,g~iU!k, 7.J.I. n:.cc1~ \Hmlcu. 1 cii:enln~ hoi..:d~1c;:: rr.ct bcscl1ikbm:: mid~dcn~ 

-..e..~ de r~..:::uig nu de l:Lt1lsic. rq;.c! vu11Cl:TI1.:ur.t:.clr. hdcidsbcs~iS:t..!J,!l. 
onC:cr JA 2. Zuiilli11;]].. ~Ll.1.:L"l..it1.1u lut:: U: vccg:~; 

~mJ cir 1r.;.:i~fonn;Uic \'i..'1 ,.i.iddti11~1Jr.~~ln'l{"lnri-e :z-.a; ru •. n.~c t:lijvcr. \'Om 
~gr;i;i5.(.h-:: bednr~1~teid ~11 Zllllc-:1 de: bcs1.i..cu.lc la:dschi1ppc!ijkc en 
:1111u11:'i\isiorisehc i:h.·111cuh..117.\l\'t'Cl 1m..1gtilijk bcbl)U..:l~r. hli)'.'C."l/'..,. 

ai g:i.1t O\'ertt-1 de ~1Jc 1.:u:1 J..: tll!M 

Klein Mofck;i.mp 
F~n.s11<1. 
R.-iis 
fl..t.~Lcin 
V:zutl~:1 B:rg 
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Bijla~:e l: Su~sidies ~en groene diensten 

Huidige mogelijkhede111 en Europees kader 
Vigerend beleid is dat de landbouw gericht is op productie van goedere.n voor de 
markt. Dnarbij hoort een (gecomplicee.rd) s telsel van regelgeving en aanvullende 
financiering. De normale productie wordt behalve door de markt ook srerk gestuurd 
door de Europese subsidies. Ook he t landbouwbeleid wordt op Europees niveau 
gemaakt, het Gemeenschappdijk Landbouwbeleid (GLB ofwel CAP: Common 
Agricu ltural Policy). Het Nederlandse beleid is daa r een uirwerking van. 
Het Gemcenschappelijk l.andbouwbeleid bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler 
bestaat uiL het gemeenschappe.lijk mark1;- en prijsbeleid, de tweede pijler uit p laue
landsontwikkehng door middel van plattelandsontwikkelingsplannen (POP:S). In de 
cweede pij ler zit naast bijvoorbeeld 'het versterken van de concurrentieposirie van 
een regio' ook ruirnte voor het real:isereo van doelen die buiten de eigenlijl<e pro
ductie liggen, zoals b ijvoorbeeld he~ 'instandhoude.n van het lande.lijk erfgoed' 
(Commissie van de Europese gemecnschappen, 2003). 

De Nederlanc!lse uitwerk~ng 
In de huidige situatie is het mogelijk om subsidie uit de rweede pijler te krijgen 
voor een aantal werkzaamheden (of het nalaten daarvan) die natuur en landschaps
doelen dirnen. Dat is in Nederland vastgelegd in het Programma Beheer, onderdeel 
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) . Daaronde:r vaUen bijvoorbeeld 
landschapssubsidie voor de instandhouding van een landschapselemem en een 
beheerssubsidie voor een bepaald afgesproken beheerspakket van planten- en die
rensooner1. Er is een aparte subsidieregeling om nerwerken van landelijke wandel
paden (LAvV's) verder te realiseren. Ter indicatie van de vergoeding die daarmee 
gepaard gaat: in 2002 kreeg een boer die zijn landbouwgrond openstelde voor wan
delaaTs, ten behoeve van een doorga.ande route, EUR 1,- per Lie.njaar per strekkende 
meter wandelpad. Voor benodigde voorzieningen (bijvoorbeeld een klaphek of extra 
afrasrering) zijn aparte bedragen vastgesteld (www.hetJnvloket.nl). 

Op zoek naar verbeteri111g 
Er zijn verschillende aanleidingen om het landbouwbeleid en de bijbehorende regel
geving aan te passen. De uitbreiding van de EU maakt dat het huidige stelsel voor 
een grater aantal boeren niet meer te financieren is (dat is natuurlijk ook een poli-

tieke keuze). Ook zijn er twijfels aan de doelmatigheid van de wijze van subsidieren 
en spelen de onderhandelingen mer de wereldhandelsorganisatie (WHO) over de 
marktwerking en marktbescherming een ro l. 
GezochL wordt naar een verbetering. Die zoekt men op die moment in een overheve
ling van de eerste naar de twee.de pijler, meer nadruk dus op plateelandsontwikke
li.ng. Er wordt een plafond gesteld aan de [Qtale ultgaven. De subsidies per product 
worden de komende jaren, toe 20U, afgebouwd. Men wil de steun per product ver
der verschuiven naar steun aan de producent. Ook worden de reeks van premies 
vervangen door een enke.le bedrijfstoeslag. Een dee\ van deze rnaatregelen kunne.n 
pas bun be.slag krijgen per 2006, als het nieuwe GLB vastgeste1d wordt. 

Groene di1:msten 
In Nederland wordc een discussie gevoerd over 'groene diensten'. Dat zou de opvol
ger moeten warden van het Programma Beheer en meer passen bij de opkomende 
vraag naar de andere functies en waarden van het landelijk gebied. De term is uitge
werkt in het Structuurschema Groene Ruimce 2 (SGR2) waarin her ministerie van 
LNV haar beleid heeft be.schreven. Het SGR2 doorloopt een PKB·proc:edure. Op dit 
moment is gereed dee! 1, het voors tel van het kabinet. Het is gepub.liceerd injanuari 
2002. Nu was 2002 een roerigjaar waarin we van kabinet zijn gewisseld. Een nieuw 
kabineL zal zich, gezien de poUtieke veTSchuivingen, niet zomaar aan bet huidige 
dee! I willen verbinden. De laatste stand van zaken die via bet ministe:rie van LNV 
beschikbaar is, is dater geen geld is voor verandering of experimenten. Er wordt 
we] een inspanning verrichc om bestaande initiarieven richting Brussel te coordine
ren. Enerzijcls om te voorkomen dat iedere initiatiefnemer opnieuw moet ui tvi.uden 
of het initiacie[ past in de Europese regelgeving en subsidiescromen. En anclerzijds 
om te voorkornen dat het ministerie gekorc wordt op haar Europese budget door 
verkeerde interpretaties van die regelgeving (Ministerie van LNV, 2002, Ministerie 
van LNV, 2003). 

Maar wat :1~ijn nu die groene diensten? 
Zoals gezegd heeft het ministerie van LNV deze groene diensten bescb.reven: 
'Groene diensten zijn activiteiten of beheersmaatregelen gericht op realisering van 
verdergaande maatschappelijke wensen waarvoor de ondernemer beloond moet 
worden. In het algemeen zijn dit diensten op het terrein van natuur, landschap, 
openbare toegankelijkheid en water. Vergoedingen hebben vooral betrekking op 



aanleg, inrichting en/of beheer.' 
De groene diensten zijn gekoppeld aan het (nieuwe) begrip 'goede landbouwprak
tijk'. Dat wil zoveel zeggen dat een boer zich aan de wet en regelgeving houdt en 
'zorgzaam omgaat met de omgeving'. 
Inspanningen die hier bovenuit gaan, kunnen dus onder groene diensten vallen. 
Groene diensten zijn vrijwillig en kunnen zowel betaald als onbetaald zijn. 
Onbetaald is bijvoorbeeld de vrijwillige nestbescherming die in vele gebieden 
plaatsvindt. Betaald is bijvoorbeeld het (gesubsidieerde) agrarisch natuurbeheer of 
een weekeindje op het platteland met overnachting, wandeling en picknick. In deel 
3 van de PKB worden concrete voorstellen gedaan (over hoe en wat en de financie
ring; Ministerie van LNV, 2002), mits de ideeen ook gedragen worden door het 
nieuwe kabinet. 

Gebiedscontracten 
Sinds het verschijnen van het SGR2 heeft het werkveld zich erover gebogen wat wel 
en niet zou vallen onder groene diensten. En vooral ook hoe het georganiseerd en 
betaald zou moeten worden. De Raad voor het Landelijk gebied heeft er een advies 
aan gewijd. Opvallend is dat er veel gesproken wordt over waarden van het lande
lijk gebied die niet door 1 boer gerealiseerd worden. Het betreft waarden van land
schappen waaraan velen bijdragen, zoals bijvoorbeeld het veenweidegebied met de 
koeien in de wei. Daarbij zou dan een 'gebiedscontract' passen waarin een groep 
boeren betaald wordt voor hun gezamenlijke inspanning. En degene die die betaling 
opbrengt is dan ook een bredere groep dan de overheid. Daarin zou marktwerking 
moeten ontstaan, iedereen die er belang bij heeft draagt bij, men ziet zelfs concur
rentiewerking tussen verschillende gebieden. Er zijn op een aantal plaatsen gebieds
contracten in ontwikkeling, waarin een veelheid aan partijen een veelheid aan 
belangen en doelen regelt. 

Het zal de overgang zijn van subsidie aan een individu naar een contract tussen 
overheden en derden (met de provincie in een sleutelrol) en een groep grondeigena
ren. Dit past nog niet in de opzet van de Europese subsidieregelingen die op het 
individu gericht zijn. Het is de moeite waard te onderzoeken of deze verandering 
van vorm (groene diensten ten opzichte van programma beheer) het doel van een 
vitaal en gedifferentieerd platteland dichterbij zal brengen. Het sluit in ieder geval 
beter aan bij de boer als groen ondernemer (RLG, 2002; Landwerk,2002). 
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