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1 Inleiding

voor u ligt het tweede werkdocument over de Klimaatbuffer iJsselmonde-stadshavens 
rotterdam. het eerste werkdocument is een visie die in 2010 verscheen, met de kansen 
om iJsselmonde te herinrichten vanuit het concept natuurlijke Klimaatbuffers1. 
ondertussen zijn de eerste twee pilotprojecten uit deze visie gereed. in dit tweede 
werkdocument beschrijven we de kansen die de initiatiefnemers anno 2013 zien om 
delen van iJsselmonde door middel van een natuurlijke klimaatbuffer beter voor te 
bereiden op de snelle klimaatverandering. 
+LIMAATBUFFERS�ZIJN�IN������GEDEºNIEERD�ALS�RUIMTELIJKE�PROJECTEN�DIE�DE�GEVOLGEN�VAN�
snelle klimaatverandering helpen opvangen. natuur is daarbij vooral een middel om 
dat doel te bereiken:

�� Klimaatbuffers zijn ruimtelijke oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering; 
�� waarbij natuurlijke landschapsvormende processen worden gereactiveerd of 

gerevitaliseerd;
�� daarnaast bieden klimaatbuffers ruimte aan andere sectoren;
�� en kunnen deze qua schaal en functie in de tijd meegroeien met de omvang van het 

klimaatvraagstuk.

onze ambitie is om het eiland iJsselmonde klimaatbestendiger te maken, in 
combinatie met het realiseren van echte ruimte voor natuur en natuurbeleving. dit 
KAN�EEN�BIJDRAGE�LEVEREN�AAN�EEN�ºJNE�LEEFOMGEVING�VOOR�MENSEN��WAAR�GEWERKT�
wordt, gerecreëerd, waar mensen graag wonen en die onderdeel is van een robuuste, 
natuurlijke en vitale delta. 
het doel van de klimaatbuffer iJsselmonde-stadshavens rotterdam is het langer 
VASTHOUDEN�VAN�WATER�DOOR�MIDDEL�VAN�EEN�»EXIBEL�PEILBEHEER2 in de stedelijke 
omgeving, waardoor minder gebiedsvreemd water nodig is én de waterkwaliteit 
verbetert. de aanpak kan bijdragen aan de ontwikkeling van het buijtenland van 
rhoon, de blauwe verbinding en het zuidelijke randpark, de woonwijken in rhoon, 
barendrecht en rotterdam3. de gebieden dienen meerdere maatschappelijke doelen, 
ZIJN�KOSTENEFºCIpNT�TE�ONDERHOUDEN�EN�DRAGEN�BIJ�AAN�VERGROTING�VAN�DE�BIODIVERSITEIT�
op iJsselmonde. het is een van de weinige klimaatbufferprojecten in de stedelijke 
omgeving4 in ons land. 
de uitwerking op iJsselmonde is in gestart in 2008 als initiatief van wereld natuur 
Fonds, ArK en stroming, volgend  op eerdere initiatieven in de regio (hoogvliet 
/EVERS�/UDE�-AAS��!LBRANDSWAARD�+LEIN�0ROºJT��2OTTERDAM�%ILAND�VAN�"RIENENOORD�
en landtong rozenburg) in het kader van nieuw rotterdams Peil. wereld natuur 
Fonds werkt in verschillende internationale delta’s aan behoud van de biodiversiteit 
en slimme manieren om met de snelle klimaatverandering om te gaan. daarom 
is het interessant om ook in de druk bevolkte delta van nederland een natuurlijke 
zoetwaterbuffer aan te leggen en waar mogelijk te combineren met herstel van 
getijdendynamiek buitendijks in de delta. het project is beschreven als pilot in het 
advies aan de deltacommissie. 

1 Klimaatbufferkansen iJsselmonde stadshavens rotterdam, iov ArK en wnF mei 2010
�� /NDER�»EXIBEL�PEILBEHEER�VERSTAAN�WIJ�HET�VOLGENDE��HET�OPPERVLAKTEWATERPEIL�MAG�»UCTUEREN�TUSSEN�EEN�IN�HET�PEILBESLUIT�

OPGENOMEN�MAXIMUM�EN�MINIMUM�PEIL��7ATER�WORDT�PAS�INGELATEN�ALS�HET�WATERPEIL�ZAKT�ONDER�HET�MINIMUM�EN�WATER�
WORDT�PAS�UITGELATEN��UITGEPOMPT	�ALS�HET�MAXIMUM�WORDT�OVERSCHREDEN��(ET�DOEL�VAN�HET�HANTEREN�VAN�EEN�»EXIBEL�PEIL�
is watervoorraadbeheer en het verbeteren van de waterkwaliteit. dit is niet hetzelfde als natuurlijk peil, dat  alleen door 
natuurlijke invloeden wordt bepaald –al dan niet tot een gestelde bovengrens. het oppervlaktewaterpeil wordt in geen enkel 
geval actief beheerd. bron: notitie “typen peilbeheer”, wshd, 2009.

3 zie voor de ligging van deze gebieden de navolgende kaarten
4 zie tussenrapportage 2010-2012, Kennis en Kansen, coalitie natuurlijke klimaatbuffers 
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>ŝŶŬƐ͗�ŽƉ�ϯ�ũƵŶŝ�ϮϬϭϬ�ƐƚĂƌƩĞ�ďŝũ�>ĂŶĚďŽƵǁŵƵƐĞƵŵ��Ğ�<ůĞŝŶĞ��ƵŝŬĞƌ�ĚĞ�ŬůŝŵĂĂƚďƵīĞƌ�ŝŶ�ĚĞ��ƵŝĚƉŽůĚĞƌ�ǀĂŶ�
�ĂƌĞŶĚƌĞĐŚƚ�;ǀ͘ ů͘Ŷ͘ƌ͘ �<ĞĞƐ�ĚĞ�ZƵŝƚĞƌ͕ ��ƌũĂŶ��ĞƌŬŚƵŝũƐĞŶ͕��Ğƌƚ�^ĐŚĞůůŝŶŐ�ĞŶ��ĂƐ�EŽƚĞŶďŽŽŵͿ
ZĞĐŚƚƐ͗�ŽƉ�Ϯϰ�ŵĞŝ�ϮϬϭϮ�ŝƐ�ŐĞƐƚĂƌƚ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ŬůŝŵĂĂƚďƵīĞƌ��ŝŶŶĞŶůĂŶĚ�ůĂŶŐƐ�ĚĞ�<ŽĞĚŽŽĚ�ŽƉ�
�ůďƌĂŶĚƐǁĂĂƌĚƐ�ŐƌŽŶĚŐĞďŝĞĚ�;ŵĞƚ�ƉŽƌƚŽĨŽŽŶ�ǁĞƚŚŽƵĚĞƌ�DŝĞŬĞ�ǀĂŶ�'ŝŶŬĞů��ĞŶ�ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬ�
ƉƌŽũĞĐƚůĞŝĚĞƌ�WĂƵů�sĞƌǁĞŝũͿ͘

)N�EEN�EXPERTMEETING�IN�JANUARI������ZIJN��DE�UITVERGROTINGSMOGELIJKHEDEN�EN�OP�
TE�LOSSEN�WATERVRAAGSTUKKEN�IN�HET�GEBIED�BESPROKEN�MET�EEN�AANTAL�EXPERTS�EN�
betrokkenen5. met  de deelnemers zijn de mogelijkheden verkend van de volgende 
stappen voor de klimaatbuffer. daarbij is o.a. gewezen op het regionale groenblauwe 
raamwerk uit 2011. de uitkomsten van deze sessie vindt u in dit document. we zijn 
nu op zoek naar partners die mee willen werken aan het concreet uitvoeren van de 
volgende serie succesvolle projecten.

ĮŐƵƵƌ͗�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚƐŬĂĂƌƚ�ŬůŝŵĂĂƚďƵīĞƌ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ǀŝƐŝĞ�ǀĂŶ��Z<�ĞŶ�tE&�ǀĂŶ�ϮϬϭϬ

�� %XPERTS�EN�BETROKKENEN�VANUIT�GEMEENTE�"ARENDRECHT��GEMEENTE�!LBRANDSWAARD��GEMEENTE�2OTTERDAM��7ATERSCHAP�
hollandse delta, zuid-hollands landschap, vereniging Albrandswaards landschap, groenservice zuid-holland, stadsregio 
rotterdam, wereld natuur Fonds, bureau stroming en ArK natuurontwikkeling.
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&ŝŐƵƵƌ͗�ZĞŐŝŽŶĂĂů�'ƌŽĞŶďůĂƵǁ�^ƚƌƵĐƚƵƵƌƉůĂŶ�Z'^Wϯ�Ƶŝƚ�ϮϬϭϭ͘��ĞǌĞ�ŬĂĂƌƚ�ŝůůƵƐƚƌĞĞƌƚ�ŚĞƚ�ƌĂĂŵǁĞƌŬ�ǁĂĂƌŝŶ�ĚĞ�
ŬůŝŵĂĂƚďƵīĞƌ�ŽƉ�/:ƐƐĞůŵŽŶĚĞ�ŝŶ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ�ŝƐ͘
     

&ŝŐƵƵƌ͗�ŇĞǆŝďĞů�ƉĞŝůďĞŚĞĞƌ��ƵŝĚƉŽůĚĞƌ͕ �'ĂĂƚŬĞŶƐƉůĂƐ�ĞŶ�<ŽĞĚŽŽĚƐĞƉůĂƐ�ϭϯ�ĂƉƌŝů�ϮϬϭϭ͕�ŵĞƚ�ŽǀĞƌǌŝĐŚƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ƚǁĞĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉƌŽũĞĐƚĞŶ͗�ĚĞ��ŅŽƉƉĞůŝŶŐ�sƌŽƵǁĞŶƉŽůĚĞƌ�ĞŶ�ĚĞ�<ůŝŵĂĂƚďƵīĞƌ��ŝŶŶĞŶůĂŶĚ͘
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2 Motieven voor een natuurlijke klimaatbuffer

2.1 Wat is het idee?
iJsselmonde ligt ingeklemd tussen de oude en de nieuwe maas. het eiland is 
afhankelijk van deze twee rivieren voor haar waterhuishouding. in natte tijden wordt 
het teveel aan neerslag de rivieren ingepompt en in droge tijden wordt er water uit 
de rivieren ingelaten. door de stijgende zeespiegel worden de oude en nieuwe maas 
langzaamaan gedurende steeds langere tijd brak. er treedt verzilting op van het 
oppervlaktewater en via de ondergrond. dit zal uiteindelijk consequenties hebben 
voor de watervoorziening op iJsselmonde. in droge zomers heeft het zuiderpark in 
rotterdam al last van zilt water uit de nieuwe maas. dat probleem zal alleen maar 
groter worden en de kosten stijgen.
het idee van de klimaatbuffer op iJsselmonde is om met vooruitziende blik de 
inrichting aan te passen, gebruikmakend van ecologische processen. zodat het 
watersysteem in de toekomst minder last heeft van de verzilting zonder dat er dure 
technische maatregelen nodig zijn.

op iJsselmonde zijn daarvoor twee dingen nodig: 
�� méér mogelijkheden om neerslag binnendijks op te vangen, zodat het daarna gebruikt 

kan worden. er hoeft dan minder rivierwater ingelaten te worden in droge tijden en er 
hoeft dan minder weggepompt te worden als het regent. daarvoor is bergingsruimte 
nodig (wateroppervlak) en peilvariatie.

�� de waterkwaliteit moet verbeterd worden, waardoor de doorspoelbehoefte afneemt. 
een groot deel van de huidige waterbehoefte op iJsselmonde hangt samen met het 
veelvuldig doorspoelen om de waterkwaliteit op peil te houden. 

om die twee dingen te bereiken is in 2010 een visie gemaakt voor een grote 
klimaatbuffer. in het plan wordt in verschillende fasen een circa 1.000 hectare 
GROOT�BINNENDIJKS�GEBIED�OP�)*SSELMONDE�INGERICHT�ZODAT�HET�MAXIMALE�RUIMTE�AAN�
PEIL»UCTUATIE�GEEFT��TERWIJL�DE�FUNCTIES�VAN�HET�GEBIED�ER�GEEN�LAST�VAN�HEBBEN�OF�
er zelfs beter worden. de deelgebieden worden (stap voor stap) ingericht zodat ze 
functioneren als natuurlijke spons voor neerslag, zodat er in natte tijden minder 
water hoeft te worden uitgepompt en in droge tijden minder water hoeft te worden 
aangevoerd en gezuiverd. er zijn ondertussen twee pilots uitgevoerd: deelgebied 
binnenland en deelgebied zuidpolder. een toeval was dat gemeente rotterdam 
net het plan had opgevat om de blauwe verbinding te realiseren. deze geplande 
waterverbinding tussen waalhaven en waaltje (zie paragraaf 2.4) zorgt ervoor dat alle 
deelgebieden op elkaar aangesloten kunnen worden. 
hieronder zullen we toelichten hoe de blauwe verbinding in elkaar steekt, wat 
we hebben gedaan in het binnenland en in de zuidpolder. in hoofdstuk 3 gaan we 
vervolgens in op de nieuwe kansen die de klimaatbuffer kunnen vergroten. 

2.2 Deelgebied Binnenland
in het project binnenland (ook wel genoemd de Koedood) in de gemeente 
Albrandswaard zijn inmiddels over een lengte van circa 1500 meter (de Koedood, de 
bermsloot en de randsloot) natuurlijke oevers aangebracht om het watersysteem 
robuuster te maken en het zuiverend vermogen te vergroten. de omliggende gronden 
zijn verworven en ingericht als natuurgebied. de Koedood is toegankelijk gemaakt 
en daardoor beter bereikbaar en beleefbaar voor het publiek. het project heeft geleid 
tot vergroting van de bergingscapaciteit van het hoofdwatersysteem. Al is dat strikt 
genomen niet noodzakelijk volgens de huidige geldende nbw-normen van het 
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waterschap, omdat de Koedood in 2005 al twee keer zo breed is gemaakt. in de toekomst 
kan het echter wel gewenst zijn. Als meekoppelfunctie beoogt de gemeente een rode 
invulling van de 6 hectare op het binnenland met hippische functies en horeca (zie 
www.derhoonseweiden.nl). het is tot dusverre nog niet gelukt om een koper te vinden. 
de heringerichte terreinen worden met begrazing beheerd. 

&ŝŐƵƵƌ͗�/ŶƌŝĐŚƟŶŐ�<ŽĞĚŽŽĚ͕�ǀůŝĞŐĞƌĨŽƚŽ��ŝƌŬ�KŽŵĞŶ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϮ͕�ǀĂŶĂĨ�ŚĞƚ�ƉĞƌĐĞĞů��ŝŶŶĞŶůĂŶĚ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�
<ŽĞĚŽŽĚ�ŝŶ�ǌƵŝĚĞůŝũŬĞ�ƌŝĐŚƟŶŐ�ŐĞŬĞŬĞŶ͕�ůŝŶŬƐ�ĚĞ�<ŽĞĚŽŽĚƐĞƉůĂƐ

&ŝŐƵƵƌ͗�,Ğƚ��ŝŶŶĞŶůĂŶĚ͕�ǀĂŶĂĨ�ĚĞ�ZŚŽŽŶƐĞ�ďĂĂŶ͕�ǀſſƌ�ĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�;ũƵŶŝ�ϮϬϬϵͿ�ĞŶ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�
ŵĂĂƌƚ�ϮϬϭϮ

2.3 Deelgebied de Zuidpolder
(ET�DEELPROJECT�BIJ�DE�:UIDPOLDER��"ARENDRECHT	�RICHT�ZICH�OP�MAXIMALE�PEIL»UCTUATIE�
in de zuidpolder binnen de grenzen van de bestaande en toekomstige functies. om 
HET�MOGELIJK�TE�MAKEN�DAT�HET�PEIL�IN�DE�:UIDPOLDER�KAN�»UCTUEREN��MOETEN�EERST�DE�
noordelijk gelegen woonwijken (vrouwenpolder, lagewei en ter leede) ontkoppeld 
worden van het watersysteem van de zuidpolder. dit afkoppelen zorgt ervoor dat deze 
woonwijken een vast peil behouden. zodra de woonwijken van de zuidpolder zijn 
AFGEKOPPELD��KAN�HET�PEIL�IN�DE�:UIDPOLDER�MET�����M�GAAN�»UCTUEREN��/OK�WORDT�DAN�
de koppeling met gaatkensplas en Koedoodseplas mogelijk, zoals oorspronkelijk is 
gepland. 
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door de ongeveer 15 ha aan open water in de zuidpolder, die ontstaan na de 
herinrichting door de gemeente barendrecht,  ontstaat zo een buffer van ongeveer 
30.000 m3 water. dit is nog een hele bescheiden buffer en nauwelijks relevant ten 
opzichte van de grote doorspoeldebieten in het gebied. maar als in de toekomst méér 
gebieden ruimte geven aan waterberging worden alle kleine beetjes samen een grote 
buffer. 
$AARNAAST�LEIDT�»EXIBEL�PEIL��SAMEN�MET�DE�»AUWE�NATUURVRIENDELIJKE�OEVERS�DIE�WORDEN�
aangelegd, tot een grotere variatie aan planten en dieren. meer waterplanten zorgen 
weer voor meer waterzuivering. bovendien zal na de afkoppeling het (relatief vieze) 
stedelijke water uit de woonwijken niet meer via de zuidpolder afgevoerd worden. 
dus de waterkwaliteit in de zuidpolder zal drastisch verbeteren. hierdoor kunnen 
recreatieve - en natuurfuncties beter tot hun recht komen. de uitvoering van de eerste 
fase van de klimaatbuffer in de zuidpolder zal medio 2013 gereed zijn.

&ŝŐƵƌĞŶ�ůŝŶŬƐ�ĞŶ�ŵŝĚĚĞŶ͗�ĚĞ�<ůĞŝŶĞ��ƵŝŬĞƌ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƐƚƵǁ�ĞŶ�ĚĂĂƌĂĐŚƚĞƌ�ŚĞƚ�ŐĞŵĂĂů�ŶĂďŝũ�ĚĞ��Ϯϵ
&ŝŐƵƵƌ�ƌĞĐŚƚƐ͗�sŝƐƐƚĞƌŌĞ�ŝŶ�ĚĞ�'ĂĂƚŬĞŶƐƉůĂƐ�Ϯϰ�ũƵůŝ�ϮϬϬϲ͕�Zd>�ŶŝĞƵǁƐ

Aanvoer vanuit bovenstroomse gebieden
de oppervlaktewateraanvoer voor barendrecht komt vanuit het oosten via ‘t waaltje en 
heeft een capaciteit van 12 m3 per minuut. het is een oude rivierarm, die is uitgediept, 
waardoor het water erg helder is. de waterkwaliteit is relatief goed, maar er vindt 
EUTROºpRING�PLAATS�VANUIT�DE�OMGEVING��²T�7AALTJE�HEEFT�EEN�+27�-status, hetgeen 
betekent dat hier passende maatregelen voorzien zijn om de vereiste milieukundige en 
ecologische toestand te bereiken. 

&ŝŐƵƌĞŶ͗�͛ƚ�tĂĂůƚũĞ͕�ŵĞƚ�ůĂŶŐƐ�ĚĞ�ŽĞǀĞƌƐ�ŽŶĚĞƌŐĞĚŽŬĞŶ�ǁĂƚĞƌƉůĂŶƚĞŶ�ǌŽĂůƐ�<ƌĂďďĞƐĐŚĞĞƌ͘ ��ŝũ�ĚĞ�ǁŽŶŝŶŐĞŶ�
ĂĂŶ�ĚĞ��ŝĞĚĞǁŝũĚƐĞ�ĚŝũŬ�ŬŽŵƚ�Ěŝƚ�ǁĂƚĞƌ�ǀŝĂ�ĞĞŶ�ĚƵŝŬĞƌ�ĚĞ��ƵŝĚƉŽůĚĞƌ�ŝŶ�;ĨŽƚŽ Ɛ͛�ǌŽŵĞƌ�ϮϬϬϵͿ͘

2.4 De Blauwe Verbinding
de blauwe verbinding is aanvankelijk gestart als wateraanvoertracé. gaandeweg 
is het een ruggengraat geworden voor de ecologie en de recreatieve functies in 
rotterdam-zuid. de plannen voor de klimaatbuffer sluiten naadloos aan bij de plannen 
voor de blauwe verbinding van gemeente rotterdam. de blauwe verbinding wordt 
gefaseerd uitgevoerd6 en zorgt  uiteindelijk voor een hoofdwaterloop. de verschillende 

6 de uitvoering noordelijk deel is gestart in 2012, incl. sluis. er is €4 miljoen beschikbaar voor het zuidelijk randpark (ten 
noorden van de ring A15), dit wordt waarschijnlijk vergroot met een bijdrage van o.a. stadsregio en provincie. de bijdrage 
van de provincie voor de heulwegtunnel onder de ring komt in 2014 beschikbaar. de blauwe verbinding in de zuidpolder 
VAN�"ARENDRECHT�IS�ºNANCIEEL�GEREGELD��HET�ONTWERP�WORDT�MOMENTEEL�AANGEPAST��!ANSLUITING�OP�HET�"UYTENLAND�VAN�2HOON�
wordt meegenomen bij de  inrichting van het landschapspark. een studie naar aanpassing van de watergang rhoonse 
"AAN�LOOPT��DE�KRUISING�MET�DE�6ERLENGDE�:UIDERPARKWEG�IS�ºNANCIEEL�GEREGELD��"IJDRAGE�3TADSREGIO�VOOR�RECREATIESLUIS�
Albrandswaard is toegezegd. 



12

deelgebieden van de klimaatbuffer worden ook gefaseerd uitgevoerd en een voor een 
aangesloten op de blauwe verbinding. zo lopen beide projecten samen op en versterken 
elkaar. 
ook ecologisch heeft de blauwe verbinding potentie. uit een monitoringsproject naar 
de visfauna in 2012  blijkt de blauwe verbinding kansrijk voor beschermde soorten zoals 
"ITTERVOORN�EN�-ODDERKRUIPER��MAAR�OOK�VOOR�INVASIEVE�EXOTEN�ZOALS�DE�!MERIKAANSE�
rivierkreeft. 

&ŝŐƵƵƌ͗��Ğ�ŽŶƚǁĞƌƉƐĐŚĞƚƐ�ǀĂŶ�ĚĞ��ůĂƵǁĞ�ǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ�;ŬĂĂƌƚͿ

&ŝŐƵƵƌ͗�ĨŽƚŽ Ɛ͛�;'ĞŵĞĞŶƚĞ�ZŽƩĞƌĚĂŵ͕�<ĞĞƐ�ǀĂŶ�KŽƌƐĐŚŽƚͿ͕�ƐƚĂƌƚ��ůĂƵǁĞ�sĞƌďŝŶĚŝŶŐ�ŶŽŽƌĚĞůŝũŬĞ�ĚĞĞů�ŝŶ�
ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϮ�ŵĞƚ�ǁĞƚŚŽƵĚĞƌ��ůĞǆĂŶĚƌĂ�ǀĂŶ�,ƵīĞůĞŶ͕�ĚĞĞůŐĞŵĞĞŶƚĞŵĂŶ��ŚĂƌůŽŝƐ͕��Ğƌƚ�^ĐŚĞůůŝŶŐ͕�
ǁĞƚŚŽƵĚĞƌƐ�sĂŶ�'ŝŶŬĞů�ĞŶ�EŽŽƚĞŶďŽŽŵ
ZĞĐŚƚƐ͗�ƐƚĂƌƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĂĂŶůĞŐ��ƵŝĚƉŽůĚĞƌ�ŝŶ�ϮϬϭϭ
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3 Wat zijn de perspectieven voor uitvergroting?

de klimaatbufferprojecten zuidpolder en Koedoodzone zijn (bijna) ingericht. deze 
pilots zijn een voorbeeld hoe iJsselmonde ‘klimaatproof’, natuurlijk en met een 
duurzaam watersysteem kan worden ingericht. in dit hoofdstuk wordt verkend 
welke mogelijkheden daarvoor zijn. er zijn in ieder geval drie mogelijkheden om het 
gedachtegoed van de klimaatbuffer iJsselmonde toe te passen op gebieden, waarin al 
ontwikkelingen gaande zijn. we bespreken ze hieronder.

3.1 Gaatkensplas en Koedoodseplas
naast de Koedood liggen twee waterrijke woonwijken (gebouwd tussen circa 1995-2010) 
waar de huizen in en rond grote plassen zijn gebouwd. de recreatieplas gaatkensplas 
(gemeente barendrecht) staat in verbinding met de zuidpolder, maar is met een stuw en 
een sifon gescheiden. de Koedoodseplas (gemeente Albrandswaard) en de gaatkensplas 
zijn onderling verbonden via een duiker en hebben een gezamenlijk wateroppervlak 
van circa 20 hectare. 

&ŝŐƵƵƌ�ůŝŶŬƐ͗�ĚĞ�'ĂĂƚŬĞŶƐƉůĂƐ�ǀĂŶƵŝƚ�ŚĞƚ�ǌƵŝĚĞŶ�;ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϭϮ��ŝƌŬ�KŽŵĞŶͿ
&ŝŐƵƵƌ�ƌĞĐŚƚƐ͗�ĚĞ�'ĂĂƚŬĞŶƐƉůĂƐ�ũƵůŝ�ϮϬϬϵ�ǀĂŶĂĨ�ŚĞƚ�hŝƚŬŝũŬƉƵŶƚ

"EIDE�WIJKEN�ZIJN�AANGELEGD�MET�RUIMTE�VOOR����M�PEIL»UCTUATIE�IN�DE�PLASSEN��$OOR�
problemen met de waterkwaliteit7 in en buiten het gebied wordt die ruimte niet 
GEBRUIKT��)N�PLAATS�DAARVAN�WORDT�ER�»INK�DOORGESPOELD��)N�DE�WINTER���M3/minuut en 
in de zomer 18-24 m3/minuut volgens opgave van wshd. ter vergelijking: de nieuw 
gecreëerde buffer in de zuidpolder zou binnen een dag leeg zijn als er 24 m3/minuut aan 
onttrokken zou worden. Als je het vergelijkt met de hoeveelheid neerslag die er valt, is 
DEZE�DOORSPOELBEHOEFTE�OOK�»INK��/P�DE�HELE�:UIDPOLDER��DIE�VEEL�GROTER�IS�DAN�DE�TWEE�
woonwijken samen) is het neerslagoverschot  per jaar ongeveer 2 miljoen m3 water8. dat 
is gemiddeld per dag circa 5.500 m3. maar er is momenteel in de zomer 6,5 keer zoveel 
nodig per etmaal om de waterkwaliteit van de gaatkensplas en de Koedoodseplas 
OP�ORDE�TE�HOUDEN��$E�INVOERING�VAN�PEIL»UCTUATIE�ZAL�DEZE�WATERVRAAG�VERMINDEREN��
"OVENDIEN�KAN�DE�PEIL»UCTUATIE�TOT�HERSTEL�VAN�ECOLOGISCHE�PROCESSEN�LEIDEN9 en 
DAARMEE�TOT�EXTRA�NATUUR�EN�BELEVING��
de waterkwaliteitsproblemen in de gaatkensplas zijn het gevolg van het -ten gevolge 
van de aanleg rond 2000- aansnijden van de zure veenbodem waardoor nalevering 
PLAATSVINDT�VAN�FOSFAAT�EN�SPORENELEMENTEN��$IT�LEIDT�TOT�EUTROºpRING��ER�VINDT�

7 in 2006 vond massale vissterfte plaats, de temperatuur van het water bedroeg 27 graden en het zuurstofgehalte onder de 0,5 
mg/l, bron wshd persbericht. zie ook foto pag. 9)

8 zie het rapport van dhv ‘watersysteem iJsselmonde’ 2010
�� 0EIL»UCTUATIE��BEVORDERT��DE�GROEI�VAN�WATEREN�OEVERPLANTEN��WAARDOOR�ZWEVENDE�STOF�WORDT�INGEVANGEN��HET�WATER�HELDERDER�

wordt en de primaire productie stijgt. dit leidt tot meer biodiversiteit. er ontstaan kansen voor o.a. vissen en ongewervelde 
dieren. 
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monitoring plaats door het wshd). terwijl de grote plas een prachtige plas met schoon 
water zou moeten kunnen zijn omdat er geen of nauwelijks vervuiling van buitenaf 
PLAATSVINDT��)N�DE�ZOMER�TREDEN�PERIODES�OP�MET�ZUURSTO»OOSHEID��AL�ZIJN�ER�DE�LAATSTE�
jaren verbeteringen merkbaar (mededeling simon schilt).

Als het probleem met de waterkwaliteit op een andere manier opgelost kan worden, 
is deze enorme hoeveelheid water niet meer nodig. dat maakt het systeem dus veel 
robuuster –want minder afhankelijk van de oude en de nieuwe maas- en het vergt 
minder kosten.  en stel dat je het probleem van de waterkwaliteit oplost, dan is het 
ook mogelijk om de plassen zelf een bufferende functie te geven. daarmee wordt de 
woonwijk levendiger: water dat hoog of laag kan staan is veel interessanter dan water 
dat altijd hetzelfde is. en er zou weer een deel van de klimaatbuffer gerealiseerd kunnen 
worden. 
deze waterbuffer wordt momenteel via het stedelijke gebied van barendrecht geleid 
volgens het in 1999 ontworpen circulatiesysteem van carnisselande10.  doel daarvan 
is oppervlaktewater te zuiveren en de waterkwaliteit op peil te houden door het water 
zoveel mogelijk in beweging te houden. 

6RAGEN�DIE�IN�DE�EXPERTMEETING�ZIJN�BESPROKEN�
�� is het mogelijk om met eenmalige maatregelen de waterkwaliteitsproblemen in 

de gaatkensplas en Koedoodseplas zodanig op te lossen, dat doorspoelen minder 
noodzakelijk wordt? 

�� welke maatregelen betreft het? 
�� 7AT�IS�ER�VOOR�NODIG�OM�DE�PEIL»UCTUATIE�IN�DE�'AATKENSPLAS�EN�DE�+OEDOODSEPLAS�

effectief in te stellen? 

om de waterkwaliteitsproblemen in de gaatkensplas op te lossen kunnen de veenlagen 
worden afgedekt zodat uitwisseling met het oppervlaktewater vermindert. daarvoor 
moet eerst de waterbodem beter in kaart gebracht worden, om te vermijden dat 
nieuwe veenlagen worden aangeroerd. er is een verkenning beschikbaar bij wshd, 
gemaakt door dhr. van zanten. zodra de waterkwaliteitsproblemen zijn opgelost, 
neemt de doorspoelbehoefte af en neemt het bergend vermogen toe met 0,2 meter. de 
ONDERSTAANDE�SCHETS�IS�IN�DE�WORKSHOP�VAN����JANUARI������DOOR�DE�AANWEZIGE�EXPERTS�
als principe onderschreven. 

&ŝŐƵƵƌ͗�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĐŚĞƚƐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǁĂƚĞƌŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƉƌŽďůĞŵĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�'ĂĂƚŬĞŶƐƉůĂƐ�
;ďŽǀĞŶ͗�ŚƵŝĚŝŐĞ�ƐŝƚƵĂƟĞ͕�ŽŶĚĞƌ͗�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐͿ͘�

10 uitwerking circulatiesysteem carnisselande, grontmij juni 1999 iov gemeente barendrecht
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&ŝŐƵƵƌ͗�'ĂĂƚŬĞŶƐƉůĂƐ�ũƵůŝ�ϮϬϬϵ͕��ŶŽŽƌĚĞůŝũŬĞ�ŽĞǀĞƌ͕ �ůĞƚ�ŽƉ�ĚĞ�ƉůĂĂƚƐĞůŝũŬ�ŵĂƐƐŝĞǀĞ�ŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚ�ǁĂƚĞƌƉůĂŶƚĞŶ�
ĞŶ�ĚĞ�ŚĂƌĚĞ�ŽĞǀĞƌƐ͘

het stedelijke gebied van carnisselande (circa 480 ha, waarvan 6 % water, dit is circa 
28 ha) zou zelf ook meer bergend vermogen kunnen leveren, zoals in de gaatkensplas. 
daarvoor moeten stapsgewijs regelbare stuwen en overlaten in het watersysteem 
worden aangebracht. dit leidt dan uiteindelijk in de genoemde 28 ha (dus over de gehele 
stedelijke oppervlakte van barendrecht en Portland) tot een 5 cm groter waterbergend 
vermogen dan de huidige situatie. of dit lonend is zal de gemeente barendrecht moeten 
afwegen. het eerste dat er echter dient te gebeuren is dat na het afkoppelen van de 
6ROUWENPOLDER��DE�PEIL»UCTUATIE�IN�DE�:UIDPOLDER�EN�DE�'AATKENSPLAS�WORDT�INGESTELD��
de stuw direct ten westen van de A-29 kan worden opgeheven en het gemaal eveneens. 
door de noord-zuidgeoriënteerde hoofdafwatering van carnisselande, direct ten 
oosten van de gaatkensplas, juist in de sifon te leiden in plaats van de Kleine duiker, 
kan de klimaatbuffer worden omgebouwd tot een aaneengesloten en aantrekkelijke 
ecologische vaarroute. op de detailkaart hierna is dit uitgewerkt.
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Archeologie 
bij de eventuele voorbereiding van de diverse maatregelen zou o.a. rekening 
gehouden kunnen worden met archeologische sporen, zoals bewoningsplaatsen uit 
de steentijd (6000 jaar geleden) in de gaatkensplas, die zijn bewaard en afgedekt met 
een beschermende laag grind en met het tracé van een oud dijkloop uit de tijd van 
de riederwaard in de 11e tot de 14e eeuw (zie http://www.historischbarendrecht.nl/
bodemonderzoek.html).

&ŝŐƵƵƌ͗�ĚĞƚĂŝů�ǀĂŶ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ƐŝĨŽŶ�;^ƚƌŽŵŝŶŐ�ϭϰ�ĨĞďͿ͘�

3.2 Buijtenland van Rhoon 
het buijtenland van rhoon wordt heringericht tot natuur- en recreatiegebied. hierbij 
zijn gemeente Albrandswaard, Provincie zuid-holland, zuid-hollands landschap, 
waterschap hollandse delta en natuur- en recreatieschap/groenservice zuid-holland 
betrokken. het noordelijk deel krijgt een inrichting met het zwaartepunt op recreatie. 
(ET�ZUIDELIJK�DEEL�WORDT�INGERICHT�MET�HET�OOG�OP�NATTE�NATUUR�EN�EXTENSIEVE�RECREATIE��
vanuit de invalshoek van de klimaatbuffers reiken we nu mogelijkheden aan voor de 
herinrichting en waterhuishouding (zie ook bijlage 1). de planvorming is tot dusver nog 
relatief weinig gericht op klimaatadaptatie.
uit de meest recente ambtelijke contacten met de gebiedspartijen (gemeente 
Albrandswaard en provincie zh) n.a.v. de uitspraken van de raad van state tijdens 
de zomer van 2012 is gebleken dat de bestemmingen natuur1 (krekenlandschap) 
en natuur2 (natuurakkers) wel redelijk zijn uitgekristalliseerd en uitgewerkt. het 
noordelijke, recreatiedeel is niet concreet ingevuld, maar ook hier liggen kansen. het 
SCHETSONTWERP�LIGT�NOG�NIET�DEºNITIEF�VAST��$E�PROVINCIE�WIL�VAN�HET�"INNENLAND�EEN�
entreegebied maken. 
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&ŝŐƵƵƌ͗�ĚĞ�ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐƐǀŝƐŝĞ�;^ϬϬϬϬϱϭϲϲϰͺŬĂĂƌƚͺϭϬϰϳϰϵͿ�Ƶŝƚ�ϮϬϭϭ�;ďƌŽŶ͗�ǁǁǁ͘ďƵŝũƚĞŶůĂŶĚ͘ŶůͿͿ͘�
�ĞǌĞ�ŬĂĂƌƚ�ŝƐ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ŚĞƌǌŝĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŶŽŐ�ŶŝĞƚ�ǀĂƐƚŐĞƐƚĞůĚĞ�^ĐŚĞƚƐŽŶƚǁĞƌƉ�;^KͿ͕�ŵĂĂƌ�ŝƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚ�Ž͘Ă͘�
ǀĂŶǁĞŐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚŽƵƌ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ǌǁĞŵƉůĂƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�EŽŽƌĚĞůŝũŬĞ�ĚĞĞů͘

in de tussenrapportage schetsontwerp voor inrichting, beheer en organisatie (so 
1 jan 2012) staan de beschrijvingen voor het Krekenlandschap in de zegenpolder 
en de Portlandpolder. hier komt een processengerichte inrichting en beheer, met 
waterpeilbeheer en begrazing als dominerende factoren (zie inrichtingskaart pag. 27 
so). over de waterhuishouding staat in pag. 35 en in bijlage 4 (pag. 107 so) beschreven 
dat in het  Krekenlandschap open water wordt gerealiseerd met een natuurlijk 
»UCTUEREND�NEERSLAGGESTUURD�PEIL��%R�WORDT�GEEN�WATER�INGELATEN��WEL�UITGELATEN�
naar de lager gelegen Koedood zodra het streefpeil wordt bereikt. vanwege de 
doorsnijdingen met dijken en pijpleidingen zal het een gecompartimenteerd geheel 
worden. er wordt voorgesteld om uitwerkingen te maken om de Krekenlanden ook voor 
kleine bootjes/ kano’s toegankelijk te maken en te koppelen aan de blauwe verbinding. 
hoe dit kan moet nader uitgewerkt worden.
er ligt een hoogwatersloot langs de essendijk ter begrenzing op het huidige peil nAP 
-1,10m om de bebouwing en infrastructuur in de omgeving te behoeden tegen natte 
voeten en tegen klink. de interne sloten sluiten aan op de molenpolder en liggen op 
een peil van nAP -1,75 m winter en nAP -1,85 m zomer en zijn afwaterend naar de 
Koedood (ligt het laagst met een vast streefpeil van nAP-2,0m).  volgens het so wordt 
er vrij veel water uitgemalen, dit is een kans voor de klimaatbuffergedachte als dit 
water kan worden benut voor de Koedood i.p.v. uitgemalen op de oude maas. daarbij 
is het vanzelfsprekend dat de beoogde ecologische potenties niet  ter discussie worden 
gesteld. het gaat er om te bezien of het neerslagoverschot zodanig kan worden ingezet, 
dat het tevens een bijdrage levert aan de zoetwatervoorziening van iJsselmonde. wat 
nadere uitwerking behoeft is de mate van uitzakken van het peil. volgens de recente 
inzichten verloopt dit minder snel dan eerder is aangenomen, wat betekent dat een deel 
van de waterbuffer beschikbaar kan blijven voor drogere tijden. hoeveel, dat kan nader 
worden bepaald, maar het totale wateroverschot loopt naar ordegrootte 0,75 tot 1,6 
miljoen m3 per jaar, zeker als de klimaatbuffer vaker per jaar wordt gebruikt.
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&ŝŐƵƵƌ͗�ĚĞ�tĂƚĞƌŬĂĂƌƚ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�^K�ũĂŶƵĂƌŝ�ϮϬϭϮ�;ƐĐĂŶͿ

door aan de oostzijde een vaste overlaat te creëren tussen de Portlandpolder en de 
Koedood kan dit een relatief zelfregulerend systeem worden. deze overlaat kan zó 
worden vormgegeven, zodat naast de functionele ook de educatieve aspecten van 
klimaatadaptatie tot zijn recht komen. het wordt dan een aantrekkelijke uitstroom van 
schoon oppervlaktewater, waar relatief eenvoudig een kano vanuit de Koedood kan 
WORDEN�OVERGEZET�EN�WAAR�VISSEN�EN�AMºBIEpN�KUNNEN�MIGREREN��ZIE�REFERENTIEBEELD�
van een stromende overlaat in een beek).

&ŝŐƵƵƌ͗�ƌĞĨĞƌĞŶƟĞďĞĞůĚ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞ�ŽǀĞƌůĂĂƚ

6RAGEN�DIE�IN�DE�EXPERTMEETING�ZIJN�BESPROKEN�
�� in het deel ten noorden van de essendijk voorzien de plannen in behoud van 

het huidige landbouwkundige peil. zijn er mogelijkheden om daar natuurlijker 
PEIL»UCTUATIE�RUIMTE�TE�GEVEN�

�� is het een goed idee om de zwemplas uit een eerdere inrichtingsvisie opnieuw in de 
uitwerking een plek te geven, in combinatie met vergroten van het waterzuiverend en 
waterbergend vermogen van het noordelijk deel?

�� wat betekent het buijtenland van rhoon voor het in-/uitlaatregiem van de Koedood in 
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de huidige situatie? 
�� )S�HET�MOGELIJK�OM�VANUIT�DE�HUIDIGE�CONSENSUS��EXTRA	�WATER�TE�LEVEREN�AAN�DE�+OEDOOD�

en zo ja hoeveel?

er is ten noorden van de essendijk tot dusver in een peil voorzien dat in de zomer 0,2 
METER�HOGER�STAAT�DAN�IN�DE�WINTER��%EN�MEER�»EXIBEL�PEIL��BIJVOORBEELD�����METER�
»UCTUATIE	�HEEFT�VOORDELEN�VOOR�DE�BERGINGSCAPACITEIT��VOOR�DE�NATUUR�EN�VOOR�DE�
recreatie. of het gevolgen heeft voor de bebouwing en de landbouw moet onderzocht 
worden. dat komt neer op maatwerk, maar is in principe mogelijk, omdat het tot voor 
kort ook al gefunctioneerd heeft. 
de zwemplas, zoals deze in de inrichtingsvisie getekend was in het noordelijke deel, is 
gewenst vanuit het oogpunt van recreatief gebruik. de plas is naar verluid geschrapt 
vanwege de verwachte waterkwaliteitsproblemen. Als echter gekeken wordt naar het 
sterk stijgend aantal zomerse dagen (zie ook paragraaf 3.4) kan een zwemplas echter 
goed in een behoefte voorzien. de zwemplas zou tevens gebruikt kunnen worden om 
EXTRA�WATER�TE�BUFFEREN���

&ŝŐƵƵƌ͗�ǌǁĞŵŵĞŶ�ǌŽĂůƐ�ŚŝĞƌ�ŝŶ�ĚĞ�KƵĚĞ�DĂĂƐ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ŝĚĞĂĂů͕�ŵĂĂƌ�ǁĂƚ�ŵŽĞƚ�ũĞ�ďŝũ�ǁĂƌŵ�ǁĞĞƌ�ĂŶĚĞƌƐ͍

het is mogelijk om vanuit de huidige consensus over Krekenlanden water te 
LEVEREN�AAN�DE�+OEDOOD��7EL�IS�ER�MAATWERK�NODIG�VOOR�SPECIºEKE�FUNCTIES��ZOALS�DE�
waterkering, de bestaande bebouwing en de leidingen (deze mogen er geen nadelen 
van ondervinden) en -last but not least- de natuurfuncties (verdroging, of al te 
plotselinge schommelingen in het waterpeil). daarom is een vaste overlaat te verkiezen 
boven een variabele. ook is er een optie om het toekomstige wetland te verbinden met 
het westelijk landbouwgebied, zodat ook daar water   geleverd kan worden. wat ook kan 
is het opvangen van zomerse neerslagpieken in het krekenlandschap. 
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&ŝŐƵƵƌ͗�ĚĞ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ďĂŶĚďƌĞĞĚƚĞ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǁĂƚĞƌƉĞŝů��ŽƉ�ďĂƐŝƐ�ǀĂŶ�ŝŶƌŝĐŚƟŶŐƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�<ƌĞŬĞŶůĂŶĚĞŶ�ŝŶ�^K�
ϮϬϭϮ�;ĮŐƵƵƌ�^ƚƌŽŵŝŶŐ�ďǀͿ

&ŝŐƵƵƌ�ůŝŶŬƐ͗�ůŝŶŬƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�<ŽĞĚŽŽĚƐĞĚŝũŬ�ůŝŐƚ�ĚĞ�ƉůĞŬ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�WŽƌƚůĂŶĚƉŽůĚĞƌ�ŵĞƚ�ĚĞ�<ŽĞĚŽŽĚ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�
ǀĞƌďŽŶĚĞŶ�
&ŝŐƵƵƌ�ƌĞĐŚƚƐ͗�ŚŝĞƌ�ǀĞƌĚǁŝũŶƚ�ŚĞƚ�ǁĂƚĞƌ�ŽƉ�ĞĞŶ�ĨƵŶĐƟŽŶĞůĞ�ŵĂŶŝĞƌ�ĚĞ�ŐƌŽŶĚ�ŝŶ͕�ŵĂĂƌ�ǁĂĂƌŚĞĞŶ�ŝƐ�ŶŝĞƚ�ŐŽĞĚ�
ƚĞ�ǌŝĞŶ͘��ŝƚ�ǌŽƵ��ŵŽŽŝĞƌ�ŬƵŶŶĞŶ͕�Ž͘Ă͘�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ůŽŽƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǁĂƚĞƌ�ǌŝĐŚƚďĂĂƌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ĞŶ�ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ�ĞĞŶ�
ŬŽƉƉĞůŝŶŐ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƉĂƐƐĂŐĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞŝĚ�ǀŽŽƌ�ŬĂŶŽ Ɛ͛�ĞƚĐ͘

samenvatting en aanbeveling: 
in buijtenland wordt in de komende jaren de zegenpolder en Portlandpolder 
(samen circa 320 hectare) ingericht als zoet, hoofdzakelijk door neerslag gevoed 
krekenlandschap, met een begeleid natuurlijk beheer. volgens de huidige inzichten 
bedraagt de toekomstige peilvariatie tussen zomer- en winterpeil van 0,5 á 0,7 meter 
�ZIE�ºGUUR�HIERBOVEN	��$IT�LEIDT�ER�VOLGENS�EEN�EERSTE�INSCHATTING�TOE�DAT�ER�GEMIDDELD�
tot 0,75 tot 1,6 miljoen m3 water kan worden gebufferd op jaarbasis. dit is op jaarbasis 
slechts gemiddeld tot 2,5 m3 per minuut, maar is in perioden van watertekorten in 
staat om gedurende 15 respectievelijk 32 dagen 35 m3 per minuut te leveren. hiervan 
kan een deel ten goede komen aan de waterbehoefte van iJsselmonde, vooral als er 
nog water wordt afgelaten uit de twee polders terwijl er al weer watervraag is in 
het hoofdsysteem. het systeem kan zich vervolgens weer met neerslag vullen. deze 
aanbeveling kan worden voorgelegd aan de initiatiefnemers van het landschapspark 
en de waterbeheerder.
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3.3 Inrichting Zuidpolder
in de zuidpolder en mogelijk andere gebiedsdelen dichterbij rotterdam liggen kansen 
voor het verder uitbreiden van de bergingscapaciteit. voor de zuidpolder is circa 10 jaar 
geleden een inrichtingsplan gemaakt. deze inrichting is in stappen door de gemeente 
verder uitgewerkt (o.a. bestemmingplan in 2010) en is ten dele in uitvoering gebracht. 
recent is binnen de gemeente de inrichting van de zuidpolder weer  op de agenda 
gekomen, ingegeven door budgettaire redenen. er is opdracht verleend tot aanpassing 
VAN�HET�ONTWERP��!RCADIS	��(ET�TOEKOMSTIGE�»EXIBELE�WATERPEIL�VAN�.!0�����������M�IS�
door de gemeente daarbij als randvoorwaarde meegegeven.
wat waterschap hollandse delta besluit over de aanvoerroute van water voor het 
rotterdamse zuiderpark is van groot belang voor de zuidpolder in barendrecht. mocht 
het voor rotterdam benodigde water via de zuidpolder worden aangevoerd, dan heeft 
DE�WATERBUFFER�IN�DE�:UIDPOLDER�NIET�VEEL�EFFECT��$E�MAXIMALE�HOEVEELHEID�BUFFERWATER�
in de zuidpolder wordt dan in minder dan een etmaal  naar rotterdam gepompt. in de 
praktijk betekent dit dat er nagenoeg permanent water vanuit de oude maas ingelaten 
zal moeten worden. 

Kansen
de herinrichting zoals gepland en vastgelegd in het bestemmingsplan gaat weinig 
uit van het benutten van de kracht van het huidige landschap noch van natuurlijke 
dynamiek. er kan meer winst voor mens en natuur behaald worden, door in de 
UITWERKING�MEER�REKENING�TE�HOUDEN�MET�HET�TOEKOMSTIGE�»EXIBELE�PEIL��DOOR��UIT�TE�
gaan van spontane ontwikkeling in plaats van aanplant en door te besluiten voor 
beheer gebaseerd op natuurlijke begrazing. 

4IJDENS�DE�AL�EERDER�GENOEMDE�EXPERTMEETING��JANUARI�J�L�	�ZIJN�DE�VOLGENDE�VRAGEN�
besproken:

�� +AN�ER�OP�TERMIJN�NOG�MEER�RUIMTE�GEMAAKT�WORDEN�VOOR�PEIL»UCTUATIE�IN�DE�
zuidpolder?

�� hoe zou de zuidpolder kunnen functioneren als bron in een grotere klimaatbuffer?
$E�GEPLANDE�PEIL»UCTUATIE�VAN����CM�BIEDT�EEN�BEPERKTE�BUFFERCAPACITEIT�

de verdamping in de zomer is ongeveer even groot. dus het blijft belangrijk om via 
‘t waaltje water aan te voeren. Aan de andere kant kan elke regenbui de buffer weer 
opvullen, zodat de totale capaciteit meerdere malen per zomer gebruikt kan worden. 
de zuidpolder ligt relatief laag. dat betekent dat er in theorie veel meer dan 20 cm 
geborgen zou kunnen worden, pas bij  een uitbreiding tot 1 m  zijn er  ingrijpende 
maatregelen nodig om schade aan de bestaande gebouwen, aan de dijkzone en aan de 
kassen te voorkomen. het kan te zijner tijd aantrekkelijk worden om de buffercapaciteit 
verder uit te breiden. het grote verschil zal hoe dan ook van de gehele klimaatbuffer 
moeten komen. elke decimeter telt. de aanbeveling is dat ook om de potentieel 
beschikbare ruimte tussen de 0,20 en 1 meter nader te onderzoeken.

3.4 De polder Albrandswaard en de Kijvelanden
)N��DE�EXPERTMEETING��ZIE�)NLEIDING	�IS�BESPROKEN�DAT��IN�DEZE�POLDERS��GEMEENTELIJKE�
visievorming plaatsvindt over de toekomst van de polders. hier liggen de 
mogelijkheden om ten dienste van de ruimtelijke kwaliteit de waterhuishouding 
robuuster te maken. daarmee neemt het bergend en zuiverend vermogen toe. ook 
zijn er ontwikkelingen gaande in de rand van rhoon en andere polders waarbij het 
bergend vermogen wordt vergroot. hier kan door middel van een klimaatbuffer een 
functiekoppeling worden gemaakt met de toenemende behoefte aan zwemwater in de 
regio, als gevolg van het snel stijgende gemiddeld aantal zomerse dagen (van 6 naar 50 
zomerse dagen in 205011). 

11 Knmi 2013
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3.5 De Blauwe Verbinding
gemeentewerken rotterdam en het waterschap hollandse delta werken samen met 
EEN�»INK�AANTAL�PARTIJEN�AAN�EEN����KILOMETER�LANGE�BEVAARBARE�WATERVERBINDING�
(doorvaarthoogte tenminste 1,50m) tussen het zuiderpark in rotterdam en de 
zuidpolder in barendrecht. hun doel is om het zuiderpark ook in droge zomers van 
zoet water te voorzien, en tegelijkertijd een mooie recreatieve route aan te leggen over 
het water naar het buijtenland van rhoon en de zuidpolder. de blauwe verbinding 
zorgt ervoor dat alle deelgebieden aan elkaar gekoppeld kunnen worden zodat ze 
gezamenlijk als een grote buffer kunnen werken. de projectkosten zijn geraamd op € 30 
miljoen en de uitvoering vindt plaats 2010-2020.
waterschap hollandse delta heeft een studie gedaan naar de mogelijkheden voor 
doorspoeling van wat in de toekomst de blauwe verbinding wordt: vanuit de zuidpolder 
en/of gemaal breeman wordt water aangevoerd, door de Koedood en gaatkensplas 
(gemeente barendrecht) en Koedoodseplas (gemeente Albrandswaard) om het zuidelijk 
randpark en het nog noordelijker gelegen zuiderpark en omgeving jaarrond van schoon 
WATER�TE�VOORZIEN��(ET�WATERSCHAP�GAAT�HIERBIJ�UIT�VAN�»INKE�DOORSPOELVOLUMES��TOT�CIRCA�
35 m3/minuut.  hieronder staat in een tabel een weergave van het doorspoeldebiet dat 
nodig is voor rotterdam, variant 5 deelsysteem Korperweg, waarvan 28 m3/minuut voor 
het zuiderpark. dit doorspoeldebiet vergt een zuiveringsmoeras van circa 43 hectare 
groot, om de fosfaatgehalte weer aan de norm te laten voldoen.

dĂďĞů͗�hŝƚ�ďŝũůĂŐĞ�ϯ�ǀĂŶ�ĞŝŶĚƌĂƉƉŽƌƚ�ŚĂĂůďĂĂƌŚĞŝĚƐƐƚƵĚŝĞ��ƵŝũƚĞŶůĂŶĚ�ϮϬϭϬ͘

de keuzes die er voor de blauwe verbinding worden gemaakt, zijn dus van grote invloed 
op de mogelijkheden van de klimaatbuffer-in-wording. Als waterschap hollandse 
delta besluit om de aanvoer via de zuidpolder te laten lopen, is de waterbuffer die 
IN�DE�:UIDPOLDER�GEREALISEERD�WORDT�DOOR�HET�»EXIBELE�PEIL�IN�MINDER�DAN�EEN�DAG�
benut, alleen al door het ‘doorspoelwater’ dat er aan onttrokken wordt. het meest 
ideaal zou een uitgebreider watersysteem-op-maat zijn, waarbij buijtenland van 
rhoon, zuidpolder, gaatkensplas en Koedoodseplas allen water kunnen leveren. wat 
daarnaast nog nodig is, kan verder bovenstrooms uit de oude  maas genomen worden.  
een andere optie is om zuidpolder, gaatkensplas en Koedoodseplas zelfvoorzienend 
TE�MAKEN��$AARMEE�LEVEREN�ZE�GEEN�EXTRA�WATER�VOOR�DE�"LAUWE�6ERBINDING��-AAR�ER�
IS�OOK�GEEN�EXTRA�WATER�NODIG�VOOR�KWALITEITSBEHEER�VAN�DE�GEBIEDEN��$EZE�OPTIE�HEEFT�
weer consequenties voor het circulatiesysteem in barendrecht. het buijtenland kan dan 
(beperkt) via de Koedood water leveren. op zo’n manier dat de natuur in het buijtenland 
niet te lijden heeft onder te weinig water of een onnatuurlijk peilverloop. 
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3.6 Zuidelijk Randpark
het zuidelijk randpark ligt binnen de gemeente barendrecht en is in beheer bij  het 
recreatieschap iJsselmonde. onder leiding van deze organisatie wordt op dit moment 
een herinrichting van het park voorbereid. een onderdeel van de herinrichting is 
het watersysteem. dat wordt zo aangepast dat het onderdeel wordt van de blauwe 
verbinding, het watersysteem wordt geschikt gemaakt om water vanuit het zuiden 
door te voeren naar het zuiderpark. 
uit eerdere studie is gebleken dat er in principe ruimte gemaakt kan worden voor 
MEER�PEIL»UCTUATIE�IN�HET�:UIDELIJK�2ANDPARK��/F�DAT�NOG�ONDERDEEL�KAN�WORDEN�VAN�DE�
NIEUWE�INRICHTING�ZOU�ONDERWERP�VAN�NADERE�STUDIE�KUNNEN�ZIJN��)N�DE�ºGUUR�HIERONDER�
staat het meest recente schetsontwerp van het inrichtingsplan.
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4 En de Natuur?

   
          



27

5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

)N�DEZE�STUDIE�IS�DOOR�MIDDEL�VAN�EXPERT�JUDGEMENT�VERKEND�OF�DE�WATERHUISHOUDING�
op het eiland iJsselmonde klimaatbestendiger gemaakt kan worden door uitvergroting 
van de  natuurlijke klimaatbuffer, waarin slimme combinaties worden gezocht van 
watermanagement en ruimte voor natuur. een klimaatbuffer op iJsselmonde kan 
EEN�BIJDRAGE�LEVEREN�AAN�EEN�ºJNE�LEEFOMGEVING�VOOR�MENSEN�EN�DE�DELTA�ROBUUSTER�
en vitaler maken. in 2013 worden in Albrandswaard en barendrecht de eerste pilots 
OPGELEVERD��MET�ALS�DOEL�ZOET�WATER�LANGER�VAST�TE�HOUDEN�MET�EEN�»EXIBEL�PEILBEHEER�
in de stedelijke omgeving, waardoor minder water van buitenaf nodig is én de 
waterkwaliteit verbetert. de uitvergroting van deze aanpak kan verder bijdragen 
aan de klimaatbestendigheid van de zuidpolder en gaatkensplas in barendrecht, 
het buijtenland van rhoon in Albrandswaard, met de blauwe verbinding vanaf het 
zuiderpark in rotterdam als “rode draad”.  niet alleen de waterhuishouding, maar ook 
de natuur en leefomgeving worden er beter van. wie wil in zijn of haar achtertuin nou 
niet kunnen zwemmen of pootje baden, uitkijken op vissende sterns, lepelaars, heilige 
ibissen en mogelijk in de toekomst de otter?

conclusies
uit deze studie is gebleken dat er vier mogelijkheden zijn om de klimaatbuffer verder 
uit te breiden: 

1. in de eerste plaats maakt de ontkoppeling van de zuidpolder en noordelijk gelegen 
woonwijken het mogelijk om vanaf de zomer van 2013 de zuidpolder in barendrecht 
rechtstreeks te koppelen aan de gaatkensplas en Koedoodseplas. daarmee ontstaat 
EEN�AANEENGESLOTEN�OPPERVLAKTE�VAN�CIRCA����TOT����HECTARE�MET�»EXIBEL�PEILBEHEER��
dit leidt tot een doelmatig te beheren klimaatbuffer én een aantrekkelijker water- en 
RECREATIEGEBIED��(ET�»EXIBELE�PEILBEHEER�LEIDT�TOT�BETERE�ONTWIKKELING�VAN�WATER�EN�
moerasplanten, wat weer leidt tot helderder (minder zwevende stof) en schoner water 
(meer zuurstof). daardoor neemt de soortenrijkdom toe.  dit kan worden meegenomen 
BIJ�DE�HERINRICHTING�VAN�DE�:UIDPOLDER��DIE�EEN�»INK�DEEL�VAN�HET�KOSTBARE�ZOETE�WATER�
krijgt aangevoerd via ‘t waaltje.   

2. de gaatkensplas kan door aanvullende maatregelen verlost worden van de slechte 
waterkwaliteit. er hoeft dan minder water doorheen gespoeld te worden en er kan meer 
water geborgen worden in neerslagrijke perioden. hoeveel water dit spaart kan nader 
worden uitgezocht.

3. in het buijtenland van rhoon zou het toekomstige Krekenland water kunnen leveren 
aan de blauwe verbinding, gedurende 15 en mogelijk 32 dagen per jaar in de kritische 
periode in de zomer. het voordeel daarvan is dat er tijdens dergelijke perioden minder 
water uit de oude maas hoeft te worden ingelaten én minder water uitgelaten. de door 
de klimaatbufferpilot toegenomen robuustheid van de Koedood leidt tot vergroting van 
HET�ZUIVEREND�VERMOGEN�EN�HET�EXTRA�OPVANGEN�VAN�TOEKOMSTIGE�PIEKEN�IN�DE�NEERSLAG�

4. voor het zuidelijk randpark, maar ook in de rand van rhoon en de polder 
Albrandswaard kan verkend worden welke  aanvullende mogelijkheden er zijn om tot 
EXTRA�WATERBERGING�EN�PEILVARIATIE�TE�KOMEN���

Aanbevelingen
de aanbeveling is om deze studie voor te leggen aan de betrokken gemeenten in het 
gebied, om te bekijken of en hoe tot verdere voorbereiding en realisatie kan worden 
overgegaan. daarnaast kan de studie ook gepresenteerd worden aan de stuurgroep 
buijtenland van rhoon en aan de stuurgroep deltapoort. 
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