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Onderwerp: herstel Ridderkerkse Griend 
 
Geachte leden, 
 
Op 23 april 2009 heeft u de motie nr 2009 – 132 aangenomen met betrekking tot het herstel van de 
Ridderkerkse Griend. Daarbij bent u van mening dat: 
- het van het grootste belang is zoveel als mogelijk de schadelijke effecten van de beheerpaden op 

het gegroeide en bestaande evenwicht te herstellen;  
- daarvoor de vrije in- en uitstroom van water in en door het gebied een voorwaarde is. 
U vraagt ons om na het winterseizoen op zoveel mogelijk plaatsen de watergangen weer met elkaar in 
verbinding te brengen door de ‘weg’ ter hoogte van de watergangen onder het wegdek te doorgraven. 
 
Met deze brief informeren wij u over de door ons gekozen route om de gerezen knelpunten, op het 
gebied van de aangelegde beheerpaden in de griend, op te lossen. Deze knelpunten zijn ontstaan 
vanwege de overtreding van de Flora- en Faunawet, het ontbreken van de aanlegvergunning en de 
reacties van de Natuurvereniging Ridderkerk. 
 
In de periode maart tot juni van 2009 hebben wij enkele malen met het bestuur van de Natuur-
vereniging contact gehad. Op 28 mei 2009 hebben de leden van de vereniging zich in een bijzondere 
algemene ledenvergadering uitgesproken over het verwijderen van de beheerpaden.  
 
De overtreding in het kader van de Flora- en Faunawet heeft geleid tot contacten met een inspecteur 
van de Algemene Inspectie Dienst. Begin december is vervolgens een brief van de Dienst Regelingen 
van het Ministerie van LNV ontvangen betreffende bestuursrechtelijke handhaving. Wij hebben -met 
succes- om opschorting van de handhaving gevraagd, omdat op dat moment naar de effecten van de 
beheerpaden onderzoek werd gedaan. 
 
Uw vragen en de ontstane knelpunten zijn voor ons aanleiding geweest om contact te leggen met het 
adviesbureau Waardenburg en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Het bureau is betrokken 
geweest bij de ontwikkelingsvarianten voor de Crezeépolder en bekend met het beheer van getijden 
grienden. Het Zuid-Hollands Landschap beheert veel natuurgebieden in Zuid-Holland en wordt in die 
hoedanigheid ook de toekomstige beheerder van de Crezeépolder.  
 
In november is in overleg met de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap aan het bureau opdracht 
verstrekt om voor eind februari met een rapport te komen, gericht op de volgende aspecten: 

 het komen met een oplossing om de nadelige effecten van de beheerpaden in de griend op te 
lossen, en 

 het beoordelen van het huidige beheerplan en het komen met aanbevelingen daartoe. 
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Aan het tot stand komen van het rapport heeft de Stichting Het Zuid Hollands Landschap een 
toetsende en adviserende bijdrage geleverd. Ze stemt met de conclusies en aanbevelingen in.  
Voor het opstellen van het rapport heeft het bureau verder gebruik gemaakt van eigen kennis en 
ervaring van andere terreinbeheerders. Ze heeft ook informatie ingewonnen bij de Natuurvereniging  
en Drechtwerk. Tevens is contact geweest met de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV. 
 
Eind februari is het eindrapport verschenen voorzien van aanbevelingen om tot het herstel van de 
griend te komen. De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn: 
 
1. Effecten van de beheerpaden 
De beheerpaden kunnen blijven liggen, omdat de aanleg van de paden de natuurwaarden niet 
wezenlijk heeft aangetast. Daarnaast wordt geadviseerd de hydrologische situatie in het gebied te 
herstellen. Verder wordt geadviseerd de beheerpaden beter in het gebied in te passen door ze een 
meer natuurlijke uitstraling te geven. 
 
2. Adequaat beheer van de griend zonder de aangelegde onderhoudspaden  
Het bureau heeft alternatieve opties onderzocht om de cultuurgriend zonder beheerpaden te onder-
houden. Als meest geschikte variant is het afvoeren van hout via de tijsloot genoemd. Om deze variant 
mogelijk te maken moet de sloot: 

 breder en dieper worden gemaakt, en  
 vaker worden beheerd.  

Deze maatregelen hebben negatieve effecten op de aldaar groeiende spindotters.  
Andere onderzochte opties zijn: het werken met kleinere bossen, 2-jaarlijkse hakcycli, meer griend 
laten doorgroeien naar natuurbos, inzet met lieren, inzet van kleine machines, bossen afvoeren bij 
hoog water en het afvoeren van bossen via de zomerkade. Geconcludeerd wordt dat deze opties op 
dit moment niet inpasbaar zijn, omdat deze: ARBO technisch ongewenst zijn, ook een nadelig hebben 
op de natuurwaarden, afhankelijk zijn van weersinvloeden en hogere financiële beheerlasten vergen. 
 
3. Beoordelen van in- en uitstromend water (hydrologie) 
Aan de hydrologie in het gebied is de laatste jaren veel verbeterd door middel van het uitdiepen van  
de (tij)sloten en greppels. Bij het eerder baggeren van de centrale tijsloot zijn ongeveer 30 greppels 
eenzijdig afgedamd. Doordat het beheerpad in dit gebied ook de andere zijde heeft afgesloten, is 
opnieuw een knelpunt in de hydrologie ontstaan. Om dit laatste te herstellen adviseert het bureau zo 
spoedig mogelijk de afgedamde greppels met de centrale tijsloot te verbinden. Dit leidt tot herstel van 
de waterhuishouding en het biotoop van de spindotter. 
Gezien het spoedeisende karakter en rekening houdend met de Flora- en Faunawetgeving zijn deze 
werkzaamheden al voor 15 maart 2010 uitgevoerd. Voorafgaand aan de uitvoering hebben wij het 
Zuid-Hollands Landschap en de Natuurvereniging geïnformeerd. 
 
4. Behoud van de huidige verdeling: 2/3 cultuurgriend en 1/3 natuurbos 
Naast behoud van de huidige verdeling griend-natuurbos wordt voorgesteld om een perceel natuurbos 
om te wisselen met een perceel griend, zodat zowel de bos- en griendpercelen tot grotere eenheden 
worden geclusterd. Dit leidt tot hogere natuurwaarden in beide gebiedsdelen (eenheden van hetzelfde 
natuurtype, meer rust in het bosgedeelte – van belang voor een soort als de bever – en minder 
schaduweffecten op de griendpercelen). Deze ombouw vergt een eenmalige investering van ongeveer 
€ 40.000,= incl. het herstel van de greppels en het inplanten van stekken. 
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5. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
De Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft interesse om de Ridderkerkse griend in de toekomst 
te gaan beheren. Het sluit aan op haar taak als natuur- en landschapsbeheerder in Zuid-Holland en 
haar taak als toekomstige beheerder van de Crezéepolder. Om die reden heeft de stichting toetsend 
en adviserend meegewerkt aan het rapport. Het blijvend inzetten van Drechtwerk voor het onderhoud 
is daarbij voor haar geen probleem. 
In tegenstelling tot de gemeente komt de stichting in aanmerking voor beheersubsidie en heeft mede, 
vanwege meer griendbeheer, kennis van zaken en goed inzicht in de afzetmarkt van griendhout. 
Bovendien staat het bestuur van de Natuurvereniging positief tegenover de beheeroverdracht van de 
Ridderkerkse griend naar de stichting. Bovengenoemde aspecten zijn voor ons reden geweest om het 
afstoten van het beheer van de griend in te brengen in de kerntakendiscussie.  
 
6. Wetgeving 
Met de aanleg van de onderhoudswegen zonder vergunningaanvraag hebben wij in strijd met de wet 
gehandeld wat geleid heeft tot de mededeling bestuursrechtelijke handhaving van het ministerie van 
LNV. Het bureau geeft aan dat de grondslagen voor een eventuele ontheffing zijn: 

 de beheerpaden hebben de natuurwaarden niet wezenlijk aangetast; en 
 de beheerpaden dragen bij aan het beheer dat nodig is om de beschermde natuurwaarden te 

handhaven. 
Op 13 april 2010 hebben wij het ministerie van LNV gevraagd om de conclusies en aanbevelingen van 
het bureau bij haar definitief besluit te betrekken. Tegelijkertijd hebben wij, voor het mogen aanleggen 
van de beheerpaden, bij de het ministerie van LNV een ontheffing aangevraagd. De Stichting Het Zuid-
Hollands Landschap en de Natuurverenging zijn hiervan op de hoogte. 
De beheerpaden in de griend zijn niet strijdig met het huidige bestemmingsplan. Daarom hoeft geen 
aanlegvergunning te worden aangevraagd. 
 
Op 30 maart 2010 hebben wij, over de uitkomsten van het rapport, een plezierig gesprek gehad met 
het bestuur van de Natuurvereniging en de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.  
De wrevel bij de Natuurvereniging, over de wijze waarop de beheerpaden tot stand zijn gekomen, 
wordt niet volledig weggenomen. Daarom heeft het bestuur van de Natuurvereniging tijdens het 
gesprek nog een voorbehoud gemaakt inzake het aanvechten van de ontheffingsaanvraag. Verder 
bepaalt ze nog de strategie over het informeren van leden van de raadsfracties. Om die reden hebben 
wij het bestuur ook geïnformeerd over deze aan u verzonden informatiebrief. 
 
Wij wachten nu op het besluit van het ministerie van LNV. Daarna richten wij ons op de geadviseerde 
verbeteringen aan de griend en op de overdrachtsaspecten van de griend naar de Stichting het Zuid-
Hollands Landschap. Daarvoor wordt een voorstel tot besluitvorming aan u voorgelegd met de daarbij 
horende financiële gevolgen.  
 
Wij vertrouwen erop hiermee voldoende op uw motie te zijn ingegaan.  
Het bijgevoegde rapport ligt ter inzage in de fractiekamer. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                de burgemeester, 
 
 
 


