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Regionale aanpak 

Dit document is onderdeel van de Waalvisie en vormt 

het kader voor de uitvoering�

De Waalvisie is opgesteld in opdracht van de 

landschapstafel IJsselmonde� Bij de landschapstafel 

werken gemeenten, terreinbeherende organisaties en 

het Waterschap samen op het gebied van regionaal 

groen, recreatie en de kwaliteit van landschap rondom 

de steden en dorpen� 

De visie is tot stand gekomen in een samenwerking 

tussen de 4 aangrenzende gemeenten Ridderkerk, 

Barendrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht� 

Ook de regio zelf heeft een rol gehad bij de 

totstandkoming van de visie, in een uitgebreid 

participatietraject hebben bewoners en betrokkenen 

1. Inleiding 

de gelegenheid gekregen om input te leveren en 

mee te denken� Door de gezamenlijke aanpak kan 

het gewenste beeld over de gemeentegrenzen heen 

worden geborgd� 

Dit betreft bijvoorbeeld een herkenbaar 

landschapsbeeld, maar ook samenhangende 

recreatieve netwerken en structuren� 

Ambitie

Dit uitvoeringsprogramma waarborgt de ambitie om 

het bijzondere karakter van de Waal en haar oevers te 

versterken, de recreatieve beleefbaarheid te vergoten 

en de potenties van het gebied te benutten�

Voor een goede borging dient de visie te worden 

verankerd in het ruimtelijk ordeningsbeleid van de 

afzonderlijke gemeentes� Daarnaast zijn er een zestal 

opgaven en 7 sleutelprojecten benoemd die deze 

ambitie moeten waarmaken� 

Opgaven en sleutelplekken

De aanpak van de Waalvisie is opgebouwd uit 

opgaven en sleutelplekken� De opgaven vormen 

de basis voor het programma van de Waal� Voor 

deze opgaven is de regionale samenwerking van 

bijzonder belang� Sleutelplekken zijn locaties waar 

het beleefbaar maken van de Waal goed kan 

bijdragen aan de samenhang van het gebied en 

aan de realisatie van de opgaven� Aan de opgaven 

en aan de sleutelplekken is een begroting van 

de kosten gekoppeld, zie hiervoor het overzicht 

uitvoeringsprojecten en kosten�
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Provinciaal beleid groen

Gedeputeerde Staten heeft op 4 november 2014 

het Uitvoeringsprogramma Groen 2015 (UPG2015) 

vastgesteld� De Waalvisie is gericht op de realisatie 

van de volgende twee doelen uit het programma:

• Ruimte voor groenbeleving 

Toename van recreatie in het groen in IJsselmonde 

zodat meer mensen het groen rond de steden kunnen 

beleven�

• Behoud van biodiversiteit 

Duurzame ontwikkeling van flora en fauna door 

toevoegen natuurgebieden, verbinden en met 

maatregelen rond de natuurgebieden� Recreatie en 

waterwinning, berging en waterkwaliteit vervullen 

hierin belangrijke functies�

2. Relevant beleid 

Gemeentelijk beleid

In alle 4 de betrokken gemeentes wordt de Waal 

benoemd in het gemeentelijk beleid als belangrijke 

ruimtelijke drager in het buitengebied� De gemeente 

Hendrik Ido Ambacht heeft in 2014 het voortouw 

genomen en een gemeentelijke gebiedsvisie voor de 

Waalzone opgesteld� 

Gemeente Ridderkerk werkt aan een nieuwe 

omgevingsvisie, waarin de Waalvisie een plek zal 

krijgen� Ook in de huidige structuurvisie wordt er 

op diverse plekken verwezen naar de kwaliteiten 

en potenties van de Waal� “Goede routestructuren, 

aantrekkelijke dijken en mooie waterfronten zorgen 

ervoor dat De Noord en ’t Waaltje dragers worden van 

het Deltapark�” (gemeente Ridderkerk, Structuurvisie 

2009)

Bij de gemeente Barendrecht komt de Waal ook 

in diverse beleidsstukken terug� De passage in de 

structuurvisie “Aanleg van een recreatieve route, 

direct langs de oever, zal vooral in combinatie met 

herontwikkeling van bedrijvenlocaties kunnen worden 

gerealiseerd�” vindt zijn doorwerking in de visie op de 

zuidrand en het bestemmingsplan� 

Gemeente Zwijndrecht streeft met de structuurvisie 

naar een “integrale structuurversterking en het 

toevoegen van recreatieve voorzieningen in het 

buitengebied� …voor de oevers langs de Waal 

wordt gezocht naar groene recreatie, waarbij 

Heerjansdam als dorpskern een aparte functie heeft”� 

In het bestemmingsplan wordt het vergroten van de 

belevingswaarde nog specifiek benoemd. “De Devel 

en het Waaltje zijn zeer waardevolle gebieden, ook 

voor recreanten� Water trekt altijd� Daar waar mogelijk 

wordt de beleving van water versterkt�” 
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MRDH: Hollandse Banen

Vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

(MRDH) hebben de gemeenten hun krachten 

gebundeld om het gebied beter bereikbaar te maken 

en het economisch vestigingsklimaat te versterken� 

Een van de opgaven is om met groen en landschap 

het vestigingsklimaat en de verblijfskwaliteit te 

versterken� Met het project Hollandse Banen wordt 

een netwerk van routes vanuit de stad naar het 

buitengebied beoogd, welke zijn vormgegeven als 

uitnodigende groene routes met allure en comfort voor 

alle vormen van langzaam verkeer� 

In de Waalvisie worden de Noldijk en de Pruimendijk 

benoemd als routes die aantrekkelijker en geschikter 

moeten worden gemaakt voor langzaam verkeer� 

Dit is niet toevallig, want vanuit de MRDH zijn deze 

dijken ook aangewezen als Hollandse Banen� Gezien 

de tijdspanne van dit uitvoeringsprogramma, en de 

beginfase waarin het project Hollandse Banen zich 

bevindt is gekozen om deze (kostbare) projecten 

geen prioriteit te geven� Het is de bedoeling om met 

deze projecten aan te sluiten op het project van de 

Hollandse Banen� 

Uitvoeringsprogramma Groen 
IJsselmonde

In aansluiting op de Deltapoortvisie is begin 2015 een 

start gemaakt met een nieuw ontwikkelprogramma 

Groen IJsselmonde� De Waalvisie maakt hier 

onderdeel van uit� Hierin is de Waalvisie benoemd 

als project met als doel om de Waal als blauwe 

drager van IJsselmonde te versterken, de recreatieve 

beleefbaarheid te vergroten en de potenties van het 

gebied beter te benutten� Behalve de Waalvisie zelf 

zijn er projecten benoemd die onderdelen van de 

Waalvisie raken� Dit zijn:

• routenetwerken (waaronder stad-landverbindingen 

en struinpaden)

• blauwe verbinding

• marketing en communicatie

Het Waalbos

De laatste fase van de uitvoer van het Waalbos is 

van start gegaan� Het is de bedoeling dat dit project 

in het voorjaar van 2017 wordt afgerond, evenals de 

overige projecten uit de landinrichtingscommissie� 

Het Waalbos heeft een redelijke basale inrichting 

gekregen, en kan op sommige plekken een 

kwaliteitsimpuls gebruiken in de toekomst� Inmiddels 

zijn lokale partijen betrokken om mee te denken 

over mogelijke kwaliteitsimpulsen� Hier liggen 

kansen voor en raakvlakken met de Waalvisie, deze 

gebiedspartijen en mogelijke gebiedsimpulsen zijn 

daarom ook betrokken bij de Waalvisie�  



8 Uitvoeringsprogramma Waalvisie

3. Organisatie

Aanpak

Omdat deze visie meerdere gemeenten betreft is 

samenwerking een belangrijke succesfactor� Er wordt 

echter geen aparte intergemeentelijke werkgroep 

opgericht, de coördinatie en organisatie van de 

uitvoering van de Waalvisie ligt bij de ambtelijke 

werkgroep van de landschapstafel� De projectleider 

van de Waalvisie stemt af en koppelt terug tijdens de 

bijeenkomsten van deze werkgroep� 

Het initiatief voor de aanpak van de verschillende 

sleutelplekken en het vinden van cofinanciering ligt 

bij de betreffende gemeentes� Iedere gemeente is 

daarmee zelf verantwoordelijk voor de sleutelplekken 

en deelprojecten binnen de eigen gemeentegrenzen� 

De voortgang wordt bewaakt aan de hand van 

dit uitvoeringsprogramma� Deze zal jaarlijks 

geactualiseerd worden� 

Externe communicatie

De Waalvisie is met veel aandacht voor lokale inbreng 

en lokale belangen tot stand gekomen� Ook tijdens 

de uitvoering blijft het belangrijk om regelmatig de 

omgeving en belanghebbenden te blijven informeren� 

De nieuwsbrief is daarvoor een goed medium, en ook 

de webpagina moet regelmatig worden geupdate� 

Op deze manier blijft ook voor de betrokkenen de 

Waalvisie levendig, en kan het een stimulans zijn voor 

partijen om actief mee te werken aan de realisatie 

van projecten� Daarnaast wordt aansluiting gezocht 

bij de werkgroep ‘marketing en communicatie’ van 

de landschapstafel om ook een breder publiek te 

bereiken� 
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Onderdeel Initiatiefnemer Tijdspad Kosten

Opgave

Waterrecreatie

O1�1 Vissteigers/ aanlegplaatsen

O1�2 Opknappen boothelling (2x)

O1�3 Zwemtrap

O1�4 Handhanving

O1�5 Borden nachtvissen verboden

Gemeenten, alle

Gemeenten, Ba, Ri, Zw

Gemeente Ridderkerk

Gemeenten, alle

Gemeenten, Ba, Ri, Zw

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

€68�000

€20�000

€2�500

€150�000

€3�000

Opgave veiligheid

O2�1 Verkeersluw maken Noldijk

O2�2 Verkeersluw maken Pruimendijk

O2�3 Fietstunnel veiliger Noldijk

O2�4 Fietstunnel veiliger Molenweg

O2�5 Fietsverbinding Waalviaduct

Gemeente Barendrecht

Gemeente Ridderkerk

Gemeente Barendrecht

Gemeente Zwijndrecht

Gemeenten, Ba, Zw

Na 2020

Na 2020

Na 2020

Na 2020

Na 2020

€1�013�550

€1�223�250

€162�000

€68�000

€1�000�000

Opgave oeverrecreatie

O3�1 Wandelroute Barendrecht

O3�2 Wandelroute begraafplaats

O3�3 Wandelroute Crezeepolder

O3�4 Verbeteren zichtlocaties

O3�5 Trekpont Oostendam

O3�6 Trekpont Wevershoek

O3�7 Aanduiding parkeren

Gemeente Barendrecht

Gemeente HI Ambacht

Gemeente Ridderkerk

Gemeenten, alle

Gemeenten, Ri en Hia

Gemeenten, Ba, Ri

Gemeenten, Alle

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Na 2020

Na 2020

Tot 2020

€157�500

€6�000

€40�000

€12�000

€200�000

€200�000

€3�000

Opgave Geschiedenis

O4�1 Informatieborden

O4�2 Aanduiden beeldbepalende gebouwen/

onderzoek

Zie ook sleutelplekken 1,5 en 8

Gemeenten, alle

Gemeenten, alle

Tot 2020

Tot 2020

€10�000

€5�000

4. Overzicht projecten 
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Opgave natuur

O5�1 Aanleg golfbekers

O5�2 beheer Krabbescheer

Zie ook sleutelplekken 1,3,6

Gemeenten, alle

Waterschap

Tot 2020

Tot 2020
€20�000

Opgave natuur-
educatie

Zie sleutelplek 2 en 5

Sleutelplek 1

S1�1 Herinrichten plein, trap

S1�2 Rietoevers havenkanaal

S1�3 Wandelpad langs havenkanaal

S1�4 Informatiepunt

S1�5 Watertappunt en bankje

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht

Gemeenten, Zw en Ba

Gemeente Zwijndrecht

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

€60�000

€12�000

€40�000 

 €3�000

 €5�000

Sleutelplek 2

S2�1 Natuurleerpad

S2�2 Vogelkijkscherm

S2�3 Steiger/knuppelpad

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Zwijndrecht

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

€10�000

€15�000

€50�000 

Sleutelplek 3

S3�1 Insteekhaven

S3�2 Natuurontwikkeling

S3�3 Basisverlichting

S3�6 Verhardingen

S3�4 Boothelling

S3�5 Gebouw

S3�7 Winterstalling

Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht

Gemeente Barendrecht

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Na 2020

Na 2020

€364�500

€10�000

€5�000

€59�000

€10�000

€162�000

€23�000

Sleutelplek 4

S4�1 Voorzieningen, watertappunt etc

S4�2 Speelvoorzieningen

S4�3 Opwaardering geheel

S4�4 Sanitaire voorzieningen

S4�5 Natuurvriendelijke oevers

S4�6 Kleinschalige horeca

S4�7 Kano steigers

Gemeenten Ba, Ri, NRIJ

Gemeenten Ba, Ri, NRIJ

Gemeenten Ba, Ri, NRIJ

Gemeenten Ba, Ri, NRIJ

Gemeenten Ba, Ri, NRIJ

Gemeenten Ba, Ri, NRIJ

Gemeenten Ba, Ri, NRIJ

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

€ 18�000 

 € 15�000 

 € 50�000 

 € 10�000 

 € 30�000 

 € 10�000 

 € 5�000
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Sleutelplek 5

S5�1 Info en educatiecentrum 

S5�2 Aanlegplaatsen

S5�3 Aanleg heemtuin

S5�4 Parkeeraanduiding/markering

Gemeente Ri, SBB

Gemeente Ridderkerk

Stichting NBW

Gemeente Ri, SBB

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

€ 300�000

 € 60�000 

 € 10�000 

 € 5�000

Sleutelplek 6

S6�1 Kanoroute de Nes

S6�2 Natuuroevers en akkerranden

S6.3 Wandel en fietsvoorziening

S6�4 Voorzieningen en meubilair

Gemeente  Ridderkerk

Gemeente  Ridderkerk

Gemeente  Ridderkerk

Gemeente  Ridderkerk

Tot 2020

Tot 2020

Na 2020

Na 2020

€ 45�000 

 € 16�000 

 € 67�500 

 € 5�000

Sleutelplek 7

S7�1 Verkeersveilige oversteek

S7�2 Voorzieningen en meubilair

S7�3 Aanlegsteiger

S7�4 Verhuurpunt kano’s

Gemeente HIA

Gemeente HIA

Gemeente HIA

Gemeente HIA

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

€ ? 

 € 2�600 

 € 17�000 

 € 10�000

Sleutelplek 8

S8�1 Informatiepunt

S8�2 Herinrichting Havenhoofd

S8�3 Voorzieningen en meubilair

Gemeenten HIA, Ri

Gemeenten HIA, Ri

Gemeenten HIA, Ri

Tot 2020

Tot 2020

Tot 2020

€ 3�000 

 € 200�000 

 € 5�000

Subtotaal voor projecten tot 2020 €1�952�100

15% VAT (voorbereiding, advies en toezicht) over projecten tot 2020

10% onvoorzien

€292�815

€195�210

Totaal Waalvisie tot 2020
Totaal Waalvisie

€2.440.125
€7�473�127

Ba = Gemeente Barendrecht, Ri = Gemeente Ridderkerk, Zw = Gemeente Zwijndrecht, HIA = Gemeente Hendrik Ido Ambacht, NRIJ = Natuur en 

Recreatieschap IJsselmonde, SBB = Staatsbosbeheer, Stichting NBW = Natuurbeheer Waalbos
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5. Koppeling met (RO) beleid

De genoemde projecten in het overzicht betreffen 

uitvoeringsprojecten� Maar om bestaande kwaliteiten 

te borgen, en waar mogelijk bij (particuliere) 

ontwikkelingen te versterken is het ook van belang om 

dit op te nemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid� 

Behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten 

zoals deze zijn benoemd in de visie kan via 

het bestemmingsplan, aanlegvergunningen en 

bouwvergunningen geregeld worden� De folder 

‘Waaloever: streekeigen bebouwing en beplanting 

in het buitengebied van IJsselmonde’ is hier 

ondersteunend aan en kan hier goed bij worden 

toegepast�  Voor nieuwe ontwikkelingen biedt de 

Waalvisie een kader voor ruimtelijke uitgangspunten 

van nieuwe ontwikkelingen� 

Toetsen van nieuwe ontwikkelingen 
aan beleid

Wanneer nieuwe ontwikkelingen aan bestaand beleid 

worden getoetst kan dat op verschillende manieren 

voorkomen:

1. Wanneer er sprake is van een functie 

verandering moet het bestemmingsplan 

worden aangepast� Bij iedere wijziging 

moet er altijd worden nagegaan hoe dit 

bij kan dragen aan een betere benutting 

en beleefbaarheid van de Waal� Bij iedere 

ingreep of functieverandering is een goede 

landschappelijk inpassing en een passende 

beeldkwaliteit een randvoorwaarde voor 

de wijziging van het bestemmingsplan� 

Maar er moet ook altijd bekeken worden 

of de functieverandering bij kan dragen 

aan de openbaarheid van de oevers en/of 

zichtbaarheid van de Waal�

2. Wanneer er geen sprake is van een wijziging 

in functie, is een bestemmingsplanwijziging 

niet altijd nodig� In dit geval kan de betrokken 

gemeente advies geven over een zo goed 

mogelijke landschappelijke inpassing van de 

bebouwing� 
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Duidelijke spelregels in 
bestemmingsplannen

Eerder al is er in het kader van de ‘verbrede 

handreiking ruimte voor ruimtelijke kwaliteit’ de 

genoemde folder ontwikkeld voor streekeigen 

bebouwing aan de Waaloever� Deze kan een goede 

leidraad vormen voor duidelijke spelregels voor 

bebouwing aan de Waaloever�  

Het is belangrijk om vooraf actief over deze 

randvoorwaarden naar de aanvrager te 

communiceren� Dat kan bij de aanvraag voor een 

functiewijziging in het bestemmingsplan of bij de 

aanvraag van een bouwvergunning� Het is van belang 

dat de medewerker die het eerste contact heeft met 

de aanvrager deze informatie deelt, en dat er een 

actieve stimulerende houding is ten aanzien van 

gebiedseigen bebouwing en beplanting�
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6. Waarmee beginnen we?

Voor het uitvoeren van alle wensen uit de Waalvisie 

is een behoorlijk budget nodig� Bovendien is het niet 

haalbaar om alle projecten gelijktijdig uit te voeren� 

Daarom is gekeken welke projecten het meest 

gewenst zijn (tijdens de klankbordgroep), maar ook 

welke projecten het beste uitzicht hebben op volledige 

financiering op korte termijn. Andere afwegingen voor 

de prioritering in projecten zijn de mate waarin het 

project bijdraagt aan de realisatie van het hoofddoel 

van de Waalvisie: het beter zichtbaar en beleefbaar 

maken van de Waal� Dus in welke mate dragen 

projecten bij aan de recreatieve en landschappelijke 

doelstellingen� 

Vanuit iedere gemeente is er één sleutelplek 

aangeduid als prioriteitsproject, en vanuit de 

landschapstafel is de opgave ‘Vertier en waterplezier’ 

aangeduid als prioriteit� Ook voor de overige projecten 

is de intentie om deze binnen 4 jaar op te pakken�    
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O1  Voorzieningen water recreatie

Doel Het gebruik en de beleving van de Waal bevorderen zonder dat dit ten koste gaat van de huidige 

kwaliteiten en woongenot

Activiteiten Verbeteren handhaving, opknappen boothellingen, aanleggen aanleg/vissteigers, zwemtrap, 

borden nachtvissen

Kosten  €304�375

Financiering 50% Provincie (€152�187), 50% gemeenten (€152�187)

Initiatief  Werkgroep landschapstafel

Tijdspad 2017-2018

S1  Sleutelplek Zwijndrecht

Doel   Ontwikkelen van een schakelpunt en pauzeplek waarbij het uitzicht op de Waal optimaal benut 

wordt� 

Activiteiten Herinrichten plein, trap, wandelpad langs havenkanaal, rietoevers, informatiepunt, watertappunt 

en bankje

Kosten  €150�000

Financiering  50% Provincie (€750�000), 50% gemeente zwijndrecht (€750�000)

Initiatief  gemeente zwijndrecht

Tijdspad 2017-2020
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S3  Sleutelplek haventje

Doel Ontwikkelen van een kleinschalige haven met eenvoudige faciliteiten en verenigingsgebouw

Activiteiten Fase 1: aanleg haven, natuurontwikkeling aangrenzende terreinen en overige verhardingen� Fase 

2: bouw verenigingsgebouw, winterstalling 

Kosten  Fase 1: €486�875, Fase 2: 305�000

Financiering Fase 1: 50% provincie (€243�437), 50% gemeente Barendrecht (€243�437)

Initiatief  Gemeente Barendrecht ism lokale partijen

Tijdspad Fase 1: 2017, Fase 2: obv financiering

S5  Sleutelplek Rijsoord

Doel Ontwikkelen recreatief knooppunt als uitvalsbasis voor recreatieve activiteiten met gebouwde 

voorziening voor lokale initiatieven en (natuur)educatie 

Activiteiten Bouw info en eductatiecentrum, aanlegplaatsen, heemtuin, parkeeraanduiding

Kosten  €468�750

Financiering Provincie (€59�375), Ridderkerk (€59�375), extern (€350�000) 

Initiatief  Gemeente Ridderkerk ism lokale partijen

Tijdspad 2017-2018

S8  Sleutelplek havenhoofd

Doel Oorspronkelijke loop van de Waal weer beter zichtbaar te maken, om te beginnen met het zicht op 

de Waal zelf�

Activiteiten Herinrichten plein, informatiepunt, watertappunt en bankje 

Kosten  €260�000

Financiering 50% Provincie (€105�000), €80�000 (CAI fonds), betrokken gemeenten (€75�000)

Initiatief  Hendrik Ido Ambacht ism Ridderkerk

Tijdspad 2017-2018
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7. Overzicht projecten
O1  Voorzieningen water recreatie

Doel Het gebruik en de beleving van de Waal bevorderen zonder dat dit ten koste gaat van de huidige 

kwaliteiten en woongenot

Activiteiten Verbeteren handhaving, opknappen boothellingen, aanleggen aanleg/vissteigers, zwemtrap, 

borden nachtvissen

Kosten  €304�375

Financiering 50% Provincie (€152�187), 50% gemeenten (€152�187)

Initiatief  Werkgroep landschapstafel

Tijdspad 2017-2018

O2  Veiligheid wandelen en fietsen

Doel verkeersveilig maken van de Noldijk en Pruimendijk voor langzaam verkeer

Activiteiten Noldijk en Pruimendijk inrichten als 30 km/u zones/ alleen bestemmingsverkeer, onderdoorgang 

spoor en oeververbinding voetganger vriendelijk maken� 

Kosten  €4�333�500

Financiering traject valt samen met de Slowlanes van de MRDH, koppelingen zoeken

Initiatief  Werkgroep landschapstafel

Tijdspad na 2020
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O3  Gastvrije Waaloevers

Doel De Waal beter zichtbaar en beleefbaar maken vanaf de oevers, betere aansluiting op het 

recreatieve netwerk 

Activiteiten Fase 1: Nieuwe wandelverbindingen in Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht, 

verbeteren zichtlocaties, aanduidingen parkeervoorzieningen,

Fase 2:  trekpont Oostendam en Wevershoek 

Kosten  Fase 1 €273�125, Fase 2 €500�000

Financiering Fase 1: 50% Provincie (€136 �562), Barendrecht (€100�781), Ridderkerk (€27�343), Hendrik ido 

Ambacht (€6�093), Zwijndrecht (€2�343)

Initiatief  Wandelverbindingen initiatief per gemeente, overig landschapstafel

Tijdspad 2018-2020

O4  Het verhaal van de Waal

Doel Zichtbaar maken van de geschiedenis van de Waal 

Activiteiten Ontwikkelen en plaatsen van informatieborden (inclusief historisch onderzoek, samenwerken met 

lokale partijen), historisch relevante gebouwen en locaties duiden

Kosten  €18�750

Financiering 50% Provincie (€9�375), iedere gemeente (€2�031), input vanuit historische verenigingen

Initiatief  Landschapstafel

Tijdspad 2018-2020

O5  Natuurbescherming en natuurontwikkeling

Doel Natuurwaarden van de Waal behouden, beschermen en waar mogelijk verder ontwikkelen 

Activiteiten Behoud van bestaande rietoevers, reguleren van krabbescheer dmv golfbrekers, ontwikkeling 

natuurvriendelijke oevers (zie ook S1, S3 en S6)

Kosten  €25�000

Financiering 50% Provincie (€12�500), alle gemeenten (€3�125)

Initiatief  landschapstafel, samen met waterschap 

Tijdspad 2018-2020
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O6  Leren van de natuur

Doel Educatieve waarden van de natuur rondom de Waal inzetten voor natuureducatie 

Activiteiten Ontwikkelen informatiecentrum, natuurleerpad, vogelkijkscherm en natuurlijke speelplek� Deze zijn 

onderdeel van S2, S4 en S5

Kosten  zie S2, S4 en S5

Financiering zie S2, S4 en S5

Initiatief sleutelplekken per betrokken gemeente

Tijdspad 2017-2020

S1  Sleutelplek Zwijndrecht

Doel   Ontwikkelen van een schakelpunt en pauzeplek waarbij het uitzicht op de Waal optimaal benut 

wordt� 

Activiteiten Herinrichten plein, trap, wandelpad langs havenkanaal, rietoevers, informatiepunt, watertappunt 

en bankje

Kosten  €150�000

Financiering  50% Provincie (€750�000), 50% gemeente zwijndrecht (€750�000)

Initiatief  gemeente zwijndrecht

Tijdspad 2017-2020

S2  Natuurleerpad langs de Waal

Doel   Natuureducatie bestendigen en inbedden in recreatief netwerk en beter zichtbaar maken van de 

Waal� 

Activiteiten Opwaarderen natuurleerpad, vogelkijkscherm, steiger/ knuppelpad langs het water� 

Kosten  €93�750

Financiering  50% Provincie (€46�875), 25% gemeente zwijndrecht (€23�437), 25% overige partijen (€23�437)

Initiatief  gemeente zwijndrecht ism met lokale natuurpartijen

Tijdspad 2017-2020
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S3  Sleutelplek haventje

Doel Ontwikkelen van een kleinschalige haven met eenvoudige faciliteiten en verenigingsgebouw

Activiteiten Fase 1: aanleg haven, natuurontwikkeling aangrenzende terreinen en overige verhardingen� Fase 

2: bouw verenigingsgebouw, winterstalling 

Kosten  Fase 1: €486�875, Fase 2: 305�000

Financiering Fase 1: 50% provincie (€243�437), 50% gemeente Barendrecht (€243�437)

Initiatief  Gemeente Barendrecht ism lokale partijen

Tijdspad Fase 1: 2017, Fase 2: obv financiering

S4  Wevershoek

Doel   Opwaarderen van de Wevershoek naar een eigentijds recreatiegebied met behoud van 

bestaande (natuur)kwaliteiten

Activiteiten Opwaarderen openbare ruimte, toevoegen van voorzieningen (watertappunt, sanitair, verhuur), 

verbeteren relatie met de Waal 

Kosten  €172�500

Financiering  50% Provincie (€86�250), 50% NRIJ, Gemeente Barendrecht en Gemeente Ridderkerk (samen 

€86�250)

Initiatief  NRIJ (?)

Tijdspad 2018-2020

S5  Sleutelplek Rijsoord

Doel Ontwikkelen recreatief knooppunt als uitvalsbasis voor recreatieve activiteiten met gebouwde 

voorziening voor lokale initiatieven en (natuur)educatie 

Activiteiten Bouw info en eductatiecentrum, aanlegplaatsen, heemtuin, parkeeraanduiding

Kosten  €468�750

Financiering Provincie (€59�375), Ridderkerk (€59�375), Restant Landinrichtingscommissie (€350�000) 

Initiatief  Gemeente Ridderkerk ism lokale partijen

Tijdspad 2017-2018
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S6  De Nes

Doel   Ontwikkelen van extensieve natuur en landschapsbeleving en terugbrengen van eilandkarakter 

waardoor er een rondje gevaren kan worden in combinatie met natuurvriendelijke oevers�

Activiteiten Fase 1: uitgraven (terugbrengen) watergang, ontwikkelen natuuroevers en akkerranden� 

Fase 2: Aanbrengen wandel en fietsvoorzieningen

Kosten  Fase 1: €76�250

  Fase 2: €90�625

Financiering  Fase 1: 50% Provincie (€38�125), 50% gemeente Ridderkerk (€38�125)

Initiatief  gemeente Ridderkerk

Tijdspad Fase 1: 2018-2020, Fase 2: na 2020

S7  Achterambachtseweg

Doel   Zorgen voor een goede samenhang tussen Sandelingen Ambacht en de Waal, met 

recreatievoorzieningen langs het water� 

Activiteiten Ontwikkelen van een verkeersveilige oversteek, bankjes, picknickvoorziening, aanlegsteiger, 

verhuurpunt kano’s�

Kosten  €37�000

Financiering  50% Provincie (€18�500), 50% gemeente Hendrik Ido Ambacht (€18�500)

Initiatief  gemeente Hendrik Ido Ambacht ism lokale partijen

Tijdspad 2018-2020

S8  Sleutelplek havenhoofd

Doel Oorspronkelijke loop van de Waal weer beter zichtbaar te maken, om te beginnen met het zicht op 

de Waal zelf�

Activiteiten Herinrichten plein, informatiepunt, watertappunt en bankje 

Kosten  €260�000

Financiering 50% Provincie (€105�000), €80�000 (CAI fonds), betrokken gemeenten (€75�000)

Initiatief  Hendrik Ido Ambacht ism Ridderkerk

Tijdspad 2017-2018
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