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Op 17 mei 2016 werd de Gebiedsagenda Hoeksche Waard West en Spuimonding 
officieel gelanceerd. De Gebiedsagenda definieert zes waardenketens met daar-
binnen circa achttien deelprojecten. Zes van deze deelprojecten zijn de ‘start-
motoren’ die de overige ontwikkelingsprojecten moeten aanjagen. SOHW 
(Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard), Gemeente Korendijk, Wereld Natuur 
Fonds en Havenbedrijf Rotterdam ondertekenden een intentieverklaring waarin 
staat dat zij, onder leiding van SOHW en samen met diverse stakeholders 
en initiatiefnemers uit de streek, aan de slag gaan met de uitvoering van de 
Gebiedsagenda. 

Samen met initiatiefnemers en overheden, en met behulp van procesgeld van 
de vier partijen, worden inmiddels projecten voorbereid en uitgevoerd. De plan-
nen voor de Hitsertse kade worden uitwerkt, en op Tiengemeten, het Piershilse 
Gat, Leenheerenpolder en de Korendijkse Slikken worden concrete projecten 
voorbereid. De provincie heeft de herinrichting van de Leenheerengorzenpolder 
afgerond en dankzij een bijdrage van de Landschapstafel Haringvliet en het 
Droomfondsproject vaart dit jaar ook de Waterbus naar de Hoeksche Waard. 

Deze voortgangsrapportage beschrijft van achttien projecten de geboekte voort-
gang tot aan de zomer van 2017. Meer over de waardenketens staat in het uitvoe-
ringsprogramma van hoofdstuk 6 en de bijbehorende projectenkaart op blz. 9 van 
de Gebiedsagenda. De agenda en overige relevante stukken zijn te vinden op de 
website van SOHW (www.sohw.org/sohw/documenten-en-persberichten_41033).

Waardenketen Goudswaard
Project 1 Leenherenpolder (LHP)
– startmotor 1 
Afgelopen jaar zijn de economische impact, de 
gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit, verkeer en 
infrastructuur en de ecologische kwaliteit van 
verschillende inrichtingsvarianten onderzocht. 
Op basis van het Werkboek gebiedsontwikkeling 
Goudswaard, noties ruimtelijke kwaliteit, heeft 
het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard geadviseerd 
over de visie voor deze polder. De gemeenteraad 
van Korendijk ging op 4 juli jl. akkoord met de 
gebiedsvisie en de voorkeursvariant voor de 
herinrichting van de Leenheerenpolder.  Dit biedt 
kansen voor een combinatie van verblijfsrecrea-
tie, wonen, agrarische bedrijvigheid en getijdena-
tuur. Voor de uitvoering van de visie is het bieden 
van een volwaardige alternatieve locatie voor de 
huidige agrariërs een belangrijke voorwaarde. De 

Uitwerking van het op 4 juli 2017 door de

gemeente Korendijk vastgestelde vlekkenplan.2



onderhandelingen hierover zijn inmiddels gestart 
en er is een taxatie uitgevoerd. 
Vervolg Uitvoeren van een planstudie en 
opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor 
de Leenheerenpolder.

Project 2 Opknappen haventje, strand, 
gedenkbos, boerengolf 
Het ontwikkelen van plannen voor het opknap-
pen van het haventje van Goudswaard en het 
aanleggen van het strand van Costa del Spui, het 
gedenkbos en een recreatieve voorziening, zijn 
integraal onderdeel van de gebiedsvisie voor de 
Leenheerenpolder. Juist de samenhang tussen al 
deze ontwikkelingen versterkt de mogelijkheid 
voor het vitaliseren en aantrekkelijk maken van 
de dorpskern van Goudswaard. 
Vervolg Integraal opnemen van deze activitei-
ten in de planstudie en het bestemmingsplan 
Leenheerenpolder.

Project 3 Korendijkse slikken
Droomfondsproject: Natuurmonumenten zorgt 
in 2018 voor de uitbreiding van wandelroutes, 
de aanleg van uitkijkpunten en tachtig hectare 
natuurherstel. Nabij de Korendijkse slikken: het 
Wereld Natuur Fonds start eind 2017 met de 
aanleg van een Vogeleiland in het Haringvliet. Dit 
project is niet alleen ecologisch gezien van belang, 
het heeft ook een belangrijke recreatieve waarde.
Vervolg Planvorming en aanvragen van 
een Omgevingswetvergunning (eind 2017 in 
procedure). 

Project 4 Pontje Beningerwaard 
– Korendijk
Gemeente Korendijk en gemeente Nissewaard 
(trekker) zorgen samen voor een recreatieve veer-
verbinding tussen Voorne-Putten en de Hoeksche 
Waard. Dit initiatief hangt samen met de opgave 
vanuit Landschapstafel Haringvliet om de toe-
gankelijkheid van de oevers te vergroten. 
Vervolg In een haalbaarheidsstudie onderzoekt 
ontwerpbureau Space Value waar en hoe de uit-
breiding van recreatieve verbindingen het best 
kan plaatsvinden.

Project 5 Leenheerengorzenpolder
Provincie Zuid-Holland heeft de herinrichting 
van de polder van circa 70 hectare afgerond. Dit 
jaar is een getijdenkreek en een wandelroute met 
uitkijkpunt en parkeervoorzieningen aangelegd. 
In deze buitendijkse polder heeft getijdennatuur 
de kans en het aantal bezoekers aan dit unieke 
stuk Deltanatuur is spectaculair toegenomen. Het 
gebied wordt daarmee een belangrijke schakel 
binnen de groene rand van de Hoeksche Waard.
Vervolg Het aantrekken van nieuwe econo-
mische activiteiten, zoals recreatief medege-
bruik. Aan de belangrijke voorwaarde hiervoor 
wordt voldaan: doordat de polder aansluit bij de 
Leenheerenpolder (project 1) en de Korendijkse 
slikken (project 3) ontstaat een uniek, toeganke-
lijk, aaneengesloten, natuurlijk ingericht gebied. 
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Waardenketen Piershil
Project 6 Swaneblake – startmotor 2
Op 14 september 2016 stelden Provinciale Staten 
een provinciaal inpassingsplan vast voor het 
plaatsen van vijf windturbines op de locatie Spui. 
Het private verblijfsrecreatieproject staat nu 
on-hold in afwachting van de besluitvormings-
procedure rond de windturbines (project 8).
Vervolg Zoeken naar een alternatieve locatie 
binnen Hoeksche Waard-West, mogelijk in of 
nabij de Leenheerenpolder. 

Project 7 Sluis & waterinlaat
De dorpsvereniging en het Hoekschewaards 
Landschap pleiten voor een keersluis, in com-
binatie met herstel van de toegang tot de 
haven van Piershil en het getijdenlandschap. 
Het idee werd in verband gezien met project 6 
(Swaneblake). Ondanks de onzekere situatie rond 
Swaneblake is het besluit voor de aanleg van een 
nieuwe hevel óf een waterkeersluis in de pri-
maire waterkering bij Piershil nog steeds actu-
eel. Waterschap Hollandse Delta reserveert geld 
voor de vervanging van de huidige hevel en is 
geïnteresseerd in de studie naar het plaatsen van 
een waterkeersluis. De beslissing hevel-of-sluis 
kan van invloed zijn op de visievorming voor de 
kreken in de Hoeksche Waard en de betekenis 

van de Bernisse, die de havenindustrie en het 
Westland van zoet water voorziet. Met een open 
verbinding tussen Piershil en het Spui ontstaan 
bovendien nieuwe kansen voor vismigratie. Met 
kennis uit het onderzoek naar krekenherstel 
(project 9) wordt het gesprek met Waterschap 
Hollandse Delta en Rijkswaterstaat in gang gezet.
Vervolg Het uitvoeren van een haalbaarheids-
studie met procesgeld vanuit het projectteam 
Hoeksche Waard-West/ Spuimonding. Hierbij 
worden de mogelijkheden onderzocht die 
Landschapstafel Haringvliet biedt voor 2018. 

Project 8 Windlocatie 50
Een projectbesluit van de Provincie Zuid-Holland 
maakt de plaatsing van vijf windturbines tussen 
Nieuw-Beijerland en Piershil mogelijk. Bewoners 
zijn een beroepsprocedure begonnen tegen dat 
besluit. 
Vervolg Initiatiefnemer Klein Piershil BV wacht 
de procedure bij de Raad van State af alvorens 
over te gaan tot realisatie van het windpark.

Project 9 Wandel & fietsroute
Op de kaart van het Nationaal Landschap 
Hoeksche Waard zijn nieuwe wandel- en fiets-
routes opgenomen. Via de website www.eropui-
tindehoekschewaard.nl kunnen gedetailleerde 
wandel- en fietskaarten worden gedownload, 
zoals de Leenheerenroute en de Molenroute. 
Ook de wandelroutes op eiland Tiengemeten 
staan op de website en er is een Er-Op-Uit-kaart 
Hoeksche Waard.
Vervolg Het projectteam onderzoekt hoe we 
de waardenketens Goudswaard en Piershil met 
deze toeristische kaarten kunnen verbinden en 
versterken. 
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Waardenketen Binnendijks

Project 10 Krekenherstelplan  
– startmotor 3
Hoekschewaards Landschap heeft bureau RPS 
laten onderzoeken of een nieuwe inlaat van zoet 
water vanuit het Haringvliet mogelijk is. Het 
Krekenstelsel wordt daardoor verbonden met 
het Spui, zonder dat de watervoorziening voor 
het eiland en de toevoer van zoet water via de 
Bernisse in gevaar komt. Er zal sprake zijn van 
natuurherstel en recreatiemogelijkheden langs 
de kreken. Deze variant voegt ook waarde toe 
aan het vismigratiebeleid en de Kaderrichtlijn 
Wateropgave van het Waterschap. Conclusie van 

het rapport is dat mitigerende maatregelen moge-
lijk zijn door inlaatpunten op het eiland oost-
waarts te verplaatsen. De variant zoetwaterinlaat 
bij Nieuwendijk lijkt de meest haalbare optie. 
Vervolg Verdere uitwerking van het project 
door het Hoekschewaards Landschap. In over-
leg met het Waterschap toetsing van de haal-
baarheid van maatregelen bij het Spui die, naast 
de functie van zoetwaterbuffer, de recreatieve 
waarde van het krekenstelsel verbeteren. 

Project 11 Landgoed Delta
Dit project combineert een private ontwikkeling 
van verblijfsrecreatie op het landgoed met verbe-
terde toegankelijkheid van de Haringvlietoevers 
en Tiengemeten. De nieuwe naam voor dit initia-
tief is ‘Deltapoort’.  Met de dorpsbewoners wordt 
overlegd over het vermijden van overlast. Het 
project heeft een relatie met de bestaande initia-
tieven (zoals het netwerk van langeafstandsfiets-
paden de Hollandse Banen) voor het verbeteren 
van de bereikbaarheid van Tiengemeten en het 
verminderen van de verkeersdruk.
Vervolg Het verkennen van draagvlak voor dit 
private initiatief met oog voor maatregelen die 
overlast voorkomen. 

Waardenketen Agrarisch gebied
Project 12 Akkerranden – startmotor 4 
Stichting Rietgors is opgegaan in het Coöperatie 
Collectief Hoeksche Waard. Met de vorming van 
dit collectief is een kwaliteitsslag gemaakt in de 
uitvoering. Uitgangspunten zijn een meer effec-
tief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal 
maatwerk en agrarisch ondernemerschap. De 
succesvolle aanpak van akkerranden maakt het 
binnendijkse gebied aantrekkelijker en versterkt 
deze waardeketen.  
Vervolg Kwaliteitsteam Hoeksche Waard gaat 
meedenken over akkerranden met kansrijke 
ecologische perspectieven. 

Project 13 Biomassa pilot
Samen met groene ondernemers en agra-
riërs is een Innovatiesessie gehouden. De 
Landschapstafel Landbouw is opgestart en er 
wordt onderzoek gedaan naar wintergewassen 
die geschikt zijn voor een biobased toepassing. 
Uitgangspunt is dat het verbouwen van biomassa 
niet mag concurreren met het verbouwen van 
voedsel. Project Biobased blijft een project van de 
gebiedsagenda. Het perspectief voor opschaling 
van pilots ligt nog in de verre toekomst.  
Vervolg Aansluiting bij de Landschapstafel 
Landbouw en omzetten van intenties in con-
crete voorbeeldprojecten, samen met initiatief-
nemers uit de streek, zoals agrariërs die winter-
gewassen willen verbouwen en de Suikerunie.
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Waardenketen Tiengemeten

Waardenketen Zuid-Beijerland

Project 14 Aanlegsteiger  
– startmotor 5
Dit project bestaat uit het bouwen van een 
aanlegsteiger voor grotere rondvaartboten en 
de Waterbus in de haven van Tiengemeten. De 
Provincie Zuid-Holland en Natuurmonumenten 
financieren dit project. 
Vervolg Of de aanleg van de steiger in 2018 
kan plaatsvinden, is onder meer afhankelijk van 
de evaluatie van de pilot 2017 en van een besluit 
over de meerjarenfinanciering voor de Waterbus 
op het Haringvliet.

Project 15 Verkeersoplossing 
De verkeersroute naar de haven van Nieuwendijk 
waaraan Natuurmonumenten werkt, zal de 
dorpskern ontlasten. Hiervoor wordt de parkeer-
plaats gereconstrueerd en worden de vaarverbin-
dingen versterkt zodat meer bezoekers via het 
water kunnen worden vervoerd. Het programma 
Deltapontjes is verder uitgebreid. Volgens de 
brochure (een uitgave van het SOHW) strekt het 
netwerk zich uit over de hele regio Haringvliet. In 
totaal varen er dit jaar tien schepen in dit gebied: 
negen veerpontjes én de Waterbus. De Waterbus 

vaart vanaf Rotterdam en Dordrecht naar het 
Haringvliet en eiland Tiengemeten. De pontjes 
varen tussen de Hoeksche Waard, Voorne Putten 
en Goeree Overflakkee.
Vervolg Natuurmonumenten komt op korte ter-
mijn met een oplossing waarbij het stimuleren 
van vervoer over water een deel van de oplos-
sing biedt voor het parkeerprobleem. 

Project 16 Evenemententerreinen
Natuurmonumenten onderzoekt op welke 
manier het natuureiland Tiengemeten kan 
blijven fungeren als publiekstrekker voor de 
Hoeksche Waard en het Haringvliet. Er wordt 
gedacht aan kleinschalige, groene festivals, die 
passen bij de schaal van het eiland en de Natura 
2000-status. Dankzij een financiële bijdrage via 
Landschapstafel Haringvliet wordt verderop in 
Numansdorp het Fort Buitensluis hersteld en 
voor recreatief gebruik opengesteld voor publiek.
Vervolg Deze zomer vinden er diverse 
muziek- en theateractiviteiten plaats op eiland 
Tiengemeten. In 2018 worden gericht evene-
menten georganiseerd rond de feestelijke ope-
ning van de diverse Doomfondsprojecten in de 
Hoeksche Waard en daarbuiten. 

Project 17 Hitsertse kade  
– startmotor 6 
De plannen voor dit project worden gemaakt 
samen met aannemers, Sportvisserij Nederland, 
ontwikkelaar firma Zeelenberg, gemeente 
Korendijk (de grondeigenaar), een horecabedrijf 
en Watersportvereniging de Hitsert. Onderzocht 
wordt of herbruikbare bouwmaterialen uit de 
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Overlegstructuren
Stuurgroep, B&W Korendijk en de Gemeenteraad. 
Het projectteam, bestaande uit vertegenwoordi-
gers van Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, 
Wereld Natuur Fonds, Havenbedrijf Rotterdam, 
Gemeente Korendijk en Natuurmonumenten. 

Samenwerking met
Initiatiefnemers zoals Hoekschewaards 
Landschap, dorpsverenigingen, projectontwikke-
laars, terreineigenaren en lokale ondernemers en 
agrariërs. 

Onafhankelijk advies
Kwaliteitsteam Hoeksche Waard

Onderzoek en verkennende studies
Atelier 1:1, Blueconomy, Zeelenberg, Ars Virens, 
Genie-consultants, Sweco, De Lorijn, bureau 
Stroming, Rienstra beleidsonderzoek en advies, 

VKZ, Goudappel Coffeng, , Outside Inc., Space 
Value, RPS, Witteveen en Bos.

Communicatie 
De communicatie over de uitvoering van de 
Gebiedsagenda vindt plaats via nieuwsbrieven, 
de SOHW-website, de gemeenteraad, rondetafel-
bijeenkomsten en gesprekken met bewonersver-
enigingen, ondernemers en initiatiefnemers uit 
de streek. 

Samenhangende initiatieven

Organisatie

In oktober 2016 kreeg gebied waarbinnen de 
Hoeksche Waard ligt de wild card als ‘nationaal 
park NLDelta Biesbosch-Haringvliet’. Samen met 
Landschapstafel Haringvliet en andere organi-
saties zorgt de provincie Zuid-Holland voor de 
herinrichting van natuur en de aanleg van recre-
atieve voorzieningen. Als de Haringvlietsluis in 
2018 op een kier gaat, ontstaat een aaneengeslo-
ten en dynamisch natuurgebied dat zich uitstrekt 

van de Voordelta in de kustzone tot de Biesbosch 
Een groot deel van de projecten die vanuit het 
Droomfonds Haringvliet (zes natuurorganisaties 
onder leiding van Wereld Natuur Fonds) zijn 
gestart, sluit hierop aan. Met dit samenhangende 
programma ontstaat natuur van wereldklasse, 
dichtbij de Zuidelijke Metropool Regio, met 
als economisch kloppend hart de Rotterdamse 
haven, de grootste van Europa.

Rotterdamse haven kunnen worden gebruikt bij 
het aanleggen van steigers en het bouwen van 
voorzieningen voor recreatie. Het plan voorziet in 
de bouw van recreatiewoningen die een deel van 
de kosten van de herontwikkeling van het recrea-
tiegebied kunnen dekken. De grondexploitatiebe-
rekening is inmiddels positief bevonden.
Vervolg Start uitvoering aanlegsteigers in 2018 
en faciliteren van de investeringsbeslissing van 
de initiatiefnemer.

Project 18 Wandelroutes en 
Mountaindiken
Dorpsvereniging Zuid-Beijerland pleit voor her-
stel van een wandelronde vanuit het dorp naar 
het Haringvliet. Ook is het idee geopperd een 
sportief mountainbikeparcours aan te leggen op 
een (oud) dijklichaam. 
Vervolg Het projectteam gaat in gesprek met 
de bewonersvereniging. 
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