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NIEUWSBRIEF DELTAPOORT SPECIAL  

DELTAPOORT OP WEG NAAR DE  

LANDSCHAPSTAFEL IJSSELMONDE 
 

 

 

Het gebied IJsselmonde ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk gebied waar met 

plezier en tevredenheid wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. 

Verschillende ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en 

overheden zetten zich hiervoor in. In 2012 hebben we een Gebiedsvisie 

Deltapoort 2025 vastgesteld, zijn we hard aan de slag gegaan met de 

uitwerking van vijf opgaven om vervolgens een ontwikkelprogramma 

IJsselmonde op te stellen. Uiteindelijk zullen begin 2015 al deze inspanningen 

onder worden gebracht in de Landschapstafel IJsselmonde en gaan de partijen 

uit het gebied samen de kar trekken. 

 

GEBIEDSVISIE DELTAPOORT VOOR HEEL 

IJSSELMONDE 

 

2014 is een belangrijk jaar geweest voor het 

bereiken van de doelen van de Gebiedsvisie 

Deltapoort. De gemeente Albrandswaard is 

als nieuwe partner aangeschoven en het 

programma gaat in de uitvoerende fase nog 

breder en intensiever samenwerken met de 

betrokken partijen uit het gebied.  

Deltapoort maakt veel gebruik van lokale 

kennis. De samenwerking tussen overheden, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bewoners is in toenemende mate 

doorslaggevend bij een succesvolle 

gebiedsontwikkeling.  

 

De projecten die het meest bijdragen aan 

een vergroting van de ruimtelijke kwaliteit 

en een verbetering van de lokale 

economie, krijgen de hoogste prioriteit. 

Resultaten 

Sinds 2012 richtte het programma zich 

op de uitwerking van de visie door te 

starten met kansrijke projecten voor de 

vijf regionale opgaven: bereikbaarheid, 

economie, glastuinbouw, 

grondgebonden landbouw en recreatief 

routenetwerk. Deze aanpak heeft een 

aantal Quick Win-projecten opgeleverd 

zoals een fietsverbinding in 

Heerjansdam, de ruiterpaden en de 

visvijvers in het Develbos, een 

zwemstrand in Sandelingen-Ambacht en 

een verbinding over de dijk bij de 

Zuidpolder.  

 
 

Joop Evertse, Kwartiermaker 

Landschapstafel IJsselmonde i.o.: 

“Kwartiermaker is eigenlijk een militaire 

term. Voor de mensen die vooruit 

worden gestuurd om voorbereidingen te 

treffen voordat de rest van de troepen 

arriveert. De kwartiermaker zorgt er 

voor dat er huisvesting en voeding, 

munitie en noem maar op aanwezig is, 

zodat de gevechtstroepen direct aan de 

slag kunnen. 

Zo zou je de taak van de kwartiermaker 

Landschapstafel IJsselmonde ook 

enigszins kunnen zien. Hij dient er voor 

te zorgen dat het organisatiemodel voor 

de Landschapstafel en de ondersteuning 

aanwezig zijn en dat er in hoofdlijn de 

opgave bekend is en natuurlijk de 

financieringsmogelijkheden. Zo, dat de 

verantwoordelijke bestuurders van de 

Landschapstafel direct aan de slag 

kunnen. 

De aanpak bestaat als eerste uit 

inventariseren en luisteren. Bekijken 

welke ideeën en uitwerkingen er al 

liggen voor onderdelen van de 

Landschapstafel en wat er nog 

ontbreekt. Luisteren naar de mensen die 

nu in het gebied bezig zijn en daaruit 

een aantal conclusies trekken. 

Stapsgewijs en in goed overleg tot een 

opzet komen en daarvoor draagvlak 

vinden. 
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In 2014 lag de nadruk op het verbinden van 

partijen. Op de netwerkbijeenkomst voor en 

met ondernemers op 16 april jl. werden de 

resultaten gepresenteerd van een onderzoek 

naar leefstijlen die van invloed zijn op de 

vraag naar dagrecreatie. Daarmee kunnen de 

ondernemers beter hun aanbod bepalen. 

 

Een vervolg was het Hollandia Netwerk 

evenement van 17 september jl. waar aan 

ondernemers uit Zuid-Holland het gebied 

IJsselmonde werd getoond. Ook de essentie 

van het opzetten van fiets-, wandel- of 

vaarroutes werd gepresenteerd, waarbij 

digitale middelen benut werden voor 

communicatie en het gebruik van deze 

belevingsroutes.  

 

Tegelijkertijd zijn in 2014 in het gebied al een 

aantal projecten concreet gemaakt. Zo is op 

10 juli het wandelroutenetwerk op 

IJsselmonde geopend en werd op 2 oktober 

tijdens de Deltapoortdag de eerste 

intentieovereenkomst voor het toepassen 

van ruimte voor ruimte ondertekend.  

 

Kortom, het gebied bruist van de energie en 

afgelopen jaren zijn mooie initiatieven 

gelanceerd om het gebied nog 

aantrekkelijker te maken. Het doel is: een 

leefbaar(der) gebied op IJsselmonde voor de 

komende jaren. 

 

 LANDSCHAPSTAFEL IN OPRICHTING 

 

De partners van Deltapoort op en rond 

IJsselmonde zijn aan de slag gegaan om 

begin komend jaar één bestuurlijk 

besluitvormingsplatform op te richten 

voor de ontwikkel- en beheertaken op het 

gebied van groen, water, recreatie en 

landschap voor het gebied. Dit nieuwe 

platform is de Landschapstafel 

IJsselmonde.  

 

In de huidige situatie zijn er meerdere 

overleggen die over de landschappelijke en 

recreatieve ontwikkeling en het beheer 

gaan in het gebied, zoals het Natuur- en 

Recreatieschap, de Landinrichting van 

IJsselmonde, de recreatieve elementen 

van Deltapoort en de Blauwe verbinding.  

Door de oprichting van de landschapstafel 

worden de opgaven in samenhang 

besproken en zullen partijen beter van 

elkaars wensen, ideeën en projecten op de 

hoogte zijn. En last but not least  zal het 

aantal vergaderingen afnemen. 

 

Acties voor de Landschapstafel 

De komende tijd lopen er verschillende 

acties om de Landschapstafel op poten te 

zetten. Terrein beherende instanties, het 

waterschap en private partijen worden 

betrokken bij de (oprichting van de) 

Landschapstafel IJsselmonde. 

 

“De projecten verdienen het om voortvarend te worden uitgevoerd.” 

Jan Heijkoop, burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht, 

voorzitter stuurgroep Deltapoort / Landschapstafel i.o.:  

“De projecten van Deltapoort zijn met veel draagvlak 

vanuit de stadsregio, de Drechtsteden en de provincie 

Zuid-Holland tot stand gekomen. De projecten verdienen 

het om voortvarend door de zes gemeenten, wiens 

grondgebied het betreft, te worden uitgevoerd. Het gaat 

hier onder andere om natuur- en recreatieprojecten die in 

nauwe samenhang met de gewenste infrastructuur zo 

worden ontwikkeld dat het goed is voor de leefbaarheid maar evenzeer voor een 

aantrekkelijk economisch vestigingsklimaat. Door een verdere samenhang met anderen 

groenopgaven kan zowel in de uitvoering als het beheer via bundeling in de 

landschapstafel een snellere en efficiëntere realisatie worden bewerkstelligd. Ik heb er 

dan ook alle vertrouwen in dat de gezamenlijke gemeenten en de provincie veel energie 

steken om met de maatschappelijke partners dit te realiseren!” 

[vervolg interview Joop Evertse, p. 1] 

De vraag waarom ik daarvoor geschikt 

ben kan ik moeilijk zelf 

beantwoorden. In ieder geval weet ik 

als oud-gedeputeerde Groen het 

nodige van het gebied af. Een druk 

gebied, met veel bebouwing, 

infrastructuur, bedrijfsterreinen en 

gelukkig daartussen ook nog groen en 

open gebied. Een gebied waarin de 

mensen verdienen dat er een goed 

evenwicht is tussen wonen, werken 

en recreëren. Daar wil ik als 

kwartiermaker graag aan meewerken. 

Er voor zorgen dat er hooi, stro en 

water aanwezig is, zodat de 

werkpaarden daarna volop aan de 

slag kunnen.” 

 

------------------------------------------------- 

 

 
 
Catharina Groeninx van Zoelen van 

Huys ten Donck: 

Definitieve tekst volgt uiterlijk 19 feb. 

Tijdens het regioatelier op 5 februari 

vertelde Catharina over haar visie op 

de toekomst van het proces, wat 

volgens haar nodig is om 

daadwerkelijk stappen te maken. Ze 

heeft concrete ideeën over zowel 

projecten, maar ook over het proces. 

Belangrijk hierbij is haar lange termijn 

visie op de ontwikkeling van het 

gebied en de verbinding met andere 

ondernemers. Catharina kijkt verder 

dan alleen wat goed is voor Huys ten 

Donck. Ze kijkt naar heel IJsselmonde.  
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De focus van de acties ligt op vorm, inhoud 

en rollen. Deze aspecten moeten duidelijk 

geformuleerd worden en met alle partijen 

besproken zijn. In het voorjaar van 2015 zal 

vervolgens het besluit tot oprichting door 

alle partijen worden genomen. De oprichting 

is daarmee een gezamenlijk besluit.  

 

Proces van het kwartiermaken voor de 

Landschapstafel IJsselmonde 

Zoals de kwartiermaker zelf al aangeeft op 

de eerste pagina van deze nieuwsbrief is het 

een kwartier van inventariseren, luisteren en 

draagvlak vinden voor de door hem 

voorgestelde vorm en taak van de 

Landschapstafel. Eerst inventariseren en 

consulteren, dan het opstellen van een 

schets en ten slotte komen tot een actieplan 

en definitieve schets van de Landschapstafel. 

 

De resultaten van kwartiermaken 

Het organisatorische voorstel zal met de 

kansen op en mogelijkheden van financiering 

gepaard gaan met de groenblauwe opgaven 

in het gebied, veelal dus de projecten uit het 

Ontwikkelprogramma. Verder zal er een 

actieplan komen. Hierin staat op welke wijze 

de ontwikkeling, transformatie en het 

beheer van de groenblauwe en recreatieve 

projecten op IJsselmonde succesvol en 

integraal kan plaatsvinden. Ook in verband 

met overige ruimtelijke ontwikkelingen op 

IJsselmonde. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 “Samenwerken moet!” 

De heer Jan van Belzen, burgemeester van 

Barendrecht en voormalig portefeuillehouder 

groen van de Stadsregio Rotterdam in liquidatie, 

over het programma Deltapoort: 

“Samenwerken moet! De afgelopen jaren is op 

IJsselmonde veel energie gestoken in het 

verbeteren van de leefbaarheid. Dat heeft veel 

tastbare resultaten opgeleverd zoals de fietsbrug 

over de A15 en Betuwelijn, de herinrichting van de 

Zuidpolder en de realisatie van de Blauwe 

Verbinding. Dat was ook hard nodig gezien de enorme uitbreiding van infrastructuur en 

woonwijken. Die energie en niet te vergeten de financiële middelen hebben we 

opgebracht door hechte samenwerking tussen de gemeenten en samenwerking in de 

stadsregio en met de provincie. De komende jaren zullen de gemeenten op IJsselmonde 

het vooral zelf moeten doen. Dat lukt alleen als we daarbij bereid zijn inzet te leveren en 

vooral de samenwerking blijven zoeken en daarvoor elkaar met open vizier benaderen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

 

Proces Ontwikkelprogramma:  

In 5 stappen 

De werkwijze die zal worden gevolgd 

voor het opstellen van het 

Ontwikkelprogramma IJsselmonde 

bestaat uit vijf stappen.  

 

Stap 1: ‘de vliegende start’ door het 

doornemen van de plannen en 

gesprekken met alle partijen.  

 

Stap 2: het eerste Regio-atelier. Alle 

aanwezige partijen zetten projecten 

op de kaart. Deze kaart is zichtbaar op 

de website Groen IJsselmonde en laat 

het eerste resultaat direct zien. 

 

Stap 3: we kijken naar de meest 

kansrijke en minder kansrijke 

voorstellen, ideeën of projecten. 

Welke passen goed bij de 

Gebiedsvisie en welke hebben 

financiering- en projectplannen?  

 

Stap 4: het tweede Regio-atelier. We 

gaan verder met de projecten op de 

kaart en wellicht komen er meer bij. 

In dit tweede werkatelier wordt ook 

duidelijker welke samenhang er 

tussen projecten is, zodat er 

samenwerking kan ontstaan tussen de 

verschillende initiatiefnemers. 

 

Stap 5: al het werk worden verzameld 

en in samenhang gepresenteerd aan 

de Landschapstafel. Het is het 

ontwikkelingsperspectief van het 

gebied dat door de Landschapstafel 

verder gebracht wordt. 
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NAAR EEN ONTWIKKELPROGRAMMA 

IJSSELMONDE 

 

Ter voorbereiding op de oprichting van de 

Landschapstafel IJsselmonde werken de 

partners van Deltapoort samen aan het 

opstellen van het Ontwikkelprogramma 

IJsselmonde. Voor het opstellen van het 

programma gaan we in gesprek met 

ondernemers, inwoners, terreinbeheerders 

en natuur- en landschapsorganisaties. Zo 

willen we samen tot nieuwe acties, projecten 

en maatregelen komen. Deze komen op een 

kaart met beschrijving en kunnen door 

iedereen worden aangevuld. Deze kaart met 

projecten zal worden aangereikt aan de 

Landschapstafel die de projecten zo veel 

mogelijk verder gaat brengen richting 

uitvoering. Deze nieuwe manier van 

werken is zowel voor overheden als voor 

de private en maatschappelijke partijen 

een leerproces.  

 

Groen IJsselmonde 

Om het hele traject van het 

Ontwikkelprogramma zichtbaar te maken 

is een platform ingericht: 

www.groenijsselmonde.nl 

Hier vindt u meer informatie over de 

doelen, de manier van werken en de 

uitkomst van het Ontwikkelprogramma 

IJsselmonde.
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“Ik ben er voor inwoners, recreanten en ondernemers” 

De heer Hans Wagner, burgemeester Albrandswaard, 

Landschapstafel IJsselmonde i.o.:  

“Het mooie van de Landschapstafel is dat we met deze 

nieuwe organisatie nadrukkelijk de blik naar buiten richten. 

Dat spreekt mij enorm aan. Ik ontmoet veel inwoners, 

ondernemers en organisaties in mijn gemeente. Dat doe ik 

door naar buiten te gaan, bij hen op locatie of bij mij op de 

rode bank die met regelmaat ergens in de openbare ruimte 

staat. Zo hoor ik op een laagdrempelige manier wat hen 

drijft en wat hen zorgen baart. In mijn rol als voorzitter van de Landschapstafel wil ik deze 

lijn doorzetten; ik wil er met ‘mijn groene tafel’ op eenzelfde manier zijn voor inwoners, 

ondernemers en recreanten van IJsselmonde. Toen ik werd gevraagd voorzitter van de 

Landschapstafel te worden, sprak de bundeling van overheidskracht me direct aan. Maar 

de grote rol die wordt toegedicht aan inwoners, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers gaf de doorslag. Ik heb er dan ook erg veel zin in al die partijen die 

IJsselmonde (nog) mooier en (be)leefbaarder willen maken, te ontmoeten en samen ‘aan 

tafel’ te brengen. 

Tony van der Meulen, secretaris 

stuurgroep Deltapoort / 

Landschapstafel i.o.:  

“Vanaf het begin viel me op dat er 

zoveel positieve wil is om het gebied 

op de kaart te zetten en leefbaarder 

te maken. Je kunt je geen betere start 

wensen. Nu we naar het slotstuk gaan 

van Deltapoort en tevens het begin 

van de Landschapstafel is de uitdaging 

die overgang zo goed en soepel 

mogelijk te laten verlopen door het 

maken van het Ontwikkelprogramma 

vóór de Landschapstafel.” 

 

--------------------------------------------- 

Colofon 

Nieuwsbrief Deltapoort is een uitgave 

van het Programmabureau 

Deltapoort. 

 

Voor meer informatie of vragen kunt u 

terecht bij: 

Programmabureau Deltapoort, 

Postbus 90602, 2509 LP Den Haag 

Telefoonnummer: 070 441 85 09 

E-mail: deltapoort@pzh.nl 

Website: 

www.zuidvleugel.nl/deltapoort 

 

Redactie 

Programmabureau Deltapoort 

 

Beeld 

Provincie Zuid-Holland 

 

Vormgeving en productiebegeleiding 

Bureau Mediadiensten, provincie 

Zuid-Holland 

 

Partners Deltapoort 

De samenwerkende partners van 

Deltapoort zijn: de gemeenten 

Rotterdam, Ridderkerk, Hendrik- 

Ido-Ambacht, Zwijndrecht, 

Barendrecht en Albrandswaard, de 

Stadsregio Rotterdam, de Regio 

Drechtsteden, het Waterschap 

Hollandse Delta, en de provincie Zuid-

Holland. 

LANDSCHAPSTAFEL IN OPRICHTING 
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