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 Hoofdstuk 1  5 

bureau voor buitenruimte Inleiding 

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt de begrenzing van het plangebied 

aangeduid. In het derde hoofdstuk worden de plannen van Delta-

natuur kort samengevat. Ook de reden van de stopzetting wordt 

geanalyseerd. In het vierde hoofdstuk komt de ontstaansgeschiede-

nis van het karakteristieke landschap aan de orde. Het plangebied 

wordt in het vijfde hoofdstuk landschappelijk geanalyseerd. Het 

zesde hoofdstuk geeft de visie weer. In hoofdstuk zeven wordt 

vanuit deze visie een schetsmatig inrichtingsplan weergegeven. 

Agrarisch natuurbeheer wordt in het achtste hoofdstuk genoemd 

als breed gedragen oplossing voor de instandhouding van een her-

ingerichte Leenheerenpolder. Hoofdstuk 9 bevat een slotwoord en 

een overzicht van de gebruikte bronnen. Als bijlage is tenslotte een 

uitneembare plankaart opgenomen.

“op dit punt gekomen, is alles open”

Zo staat te lezen op het asfalt van de Westdijk. In 2003 is deze al-

literatie aangebracht op het wegdek voor kunstproject ‘Wegdekdia-

logen’.

In letterlijke zin genomen ontvouwt het landschap zich hier tot een 

zeer weids panorama. Vanaf de punt van Westdijk is er een prachtig 

uitzicht over de Korendijksche Slikken met de Beninger Slikken op 

de achtergrond.

In figuurlijke zin zijn deze woorden een metafoor voor de omwente-

ling inzake de bestemming van de Leenheerenpolder.

Op 14 januari 2011 heeft staatssecretaris Bleker laten weten dat 

de voorgenomen ontpoldering van de Leenheerenpolder en van 

Polder Zuidoord op Voorne-Putten geen doorgang heeft.

De heer Bas Ampt is met zijn akkerbouwbedrijf in de Leenheeren-

polder gevestigd. Vanuit zijn initiatief worden met het voorliggende 

inrichtingsvoorstel de mogelijkheden verkend om tegemoet te 

komen aan de wens tot een meer natuurlijke inrichting van de 

Leenheerenpolder. Het inrichtingsvoorstel beantwoordt de onder 

de plaatselijke bevolking levende vragen tegen de ontpoldering. 

Het doel van het rapport is het bieden van een alternatief voor de 

Leenheerenpolder. Het inrichtingsvoorstel moet gezien worden als 

een houtskoolschets van een mogelijke inrichting van de polder. 

Het is dus nadrukkelijk geen eindproduct. Het zou mooi zijn als dit 

rapport een aanzet vormt voor een tweede tranche van het plan 

van Deltanatuur. Een aanzet voor een gezamenlijk, breed gedragen 

plan voor de toekomst van de Leenheerenpolder.
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bureau voor buitenruimte

Het plangebied voor de natuurontwikkeling betreft de Leenhee-

renpolder, de Leenheerengorzenpolder en de buitendijkse gorzen 

langs het Spui. De Veerdijk vormt de grens van het plangebied. De 

gorzen tussen de Veerdijk en de haven van Goudswaard behoren 

niet tot het plan.

Op de hiernaast getoonde kaart is het plangebied gekleurd weerge-

geven.

Het noordoostelijke gedeelte van de de Leenheerenpolder bevat 

 Plangebied 

 Hoofdstuk 2 

een bebouwingsenclave van enkele woningen, een historische 

boerderij (rijksmonument) en enkele schuren. In 2009 heeft de heer 

Ampt onderzocht om zijn eigendommen in de bebouwingsenclave 

te optimaliseren. Architectenburo Roos en Ros uit Oud-Beijerland 

heeft de architectonische mogelijkheden onderzocht en gepresen-

teerd in een schetsboek. De gemeente Korendijk staat, behoudens 

enkele invullingen, positief tegenover dit plan. Omdat de ontwik-

kelingen bij de bebouwing een synergie kunnen vormen met de 

ontwikkeling van de polder, worden deze in dit rapport ook bij het 

plangebied gevoegd.
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bureau voor buitenruimte

 Hoofdstuk 3 

 Inrichtingsplan Spuimond Oost

kabinetsbesluit
Op grond van het regeerakkoord heeft het kabinet niet langer 

de wens de Deltanatuurprojecten te realiseren. De enige 

uitzondering daarop is vernatting of ontpoldering ten behoeve 

van waterveiligheid. Het is aan de provincie Zuid-Holland om 

te beoordelen of individuele Deltanatuurprojecten worden 

opgenomen in de voorstellen in het kader van de herijking van 

de EHS, bijvoorbeeld als de projecten noodzakelijk zijn voor de 

realisatie van de Natura 2000-doelen. Uitgangspunt bij de her-

overweging is dat gebieden niet worden ontpolderd of vernat.

Bron: Aanvullende vragen inzake ontpoldering, DRZW. 2011-52

Deltanatuur beoogde met het plan voor de Leenheerenpolder, 

Spuimond Oost genoemd, de aanleg van waterrijke natuur. In 

combinatie met andere plannen, waarvan een belangrijk deel reeds 

gerealiseerd is, ontstaat langs de randen van de Zuid-Hollandse 

eilanden en in de Biesbosch een getijdennatuur in het mondings-

gebied van de grote rivieren, die uniek is voor Europa. Deltanatuur 

heeft als doel om in het Zuid-Hollandse deltagebied weer 2.400 

hectare van deze bijzondere natuur te herstellen. Het gaat hierbij 

om ecologisch herstel van het landschap van vóór de Deltawerken, 

met behoud van de deltaveiligheid van nu. Natuur, recreatie en 

wateropvang komen in Deltanatuurgebieden samen. 

Het plan Spuimond Oost voorziet in een krekenpatroon in de 

polder. Op drie plaatsen wordt voorgesteld om de dijk van de 

Leenheerenpolder te doorsteken. In de polder ontstaat een afwis-

selende beeld van droge en natte delen. In het noordelijke deel 

van de polder wordt  bloemrijk grasland met een slotenpatroon 

voorgesteld. Dit biedt ruimte aan bijvoorbeeld een schaatsbaan. 

Na realisatie wordt een natuurlijk beheer voorgestaan, waaronder 

begrazing met schapen en grote grazers. Voor het noordelijke deel 

behoort particulier natuurbeheer tot de mogelijkheden.

Een stelsel van wandelpaden maakt recreatief gebruik mogelijk. Een 

vissteiger en een natuurspeelterrein zijn onderdeel van het plan. De 

twee bunkers in het gebied worden omgevormd tot vogelobserva-

tieposten.

Op 29 april 2009 heeft de provincie Zuid-Holland de gronden in de 

Leenheerenpolder, in totaal 188 hectare, gekocht. Recent zijn de 

plannen op last van staatssecretaris Bleker stopgezet.  

De plannen van Deltanatuur zijn, ondanks het betrekken van bewo-

ners in interactieve planvorming, niet positief ontvangen. Vooral de 

eis dat 70% van het oppervlak getijdennatuur moet worden stuitte 

op veel verzet. Onder de bevolking leeft een moreel bezwaar aan 

het ontpolderen: ‘Goede landbouwgrond mag niet worden terug-

gegeven aan de natuur’. 

Daarnaast wordt gevreesd voor muggenoverlast door het vernatten 

van de polder.
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Topografische kaart, schaal 1:25.000.
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 Hoofdstuk 4 

 Ontstaansgeschiedenis

Historische kaart, vermoedelijk eind 15e/ begin 16e eeuw. De eilandjes in het hart van de kaart zijn Oude Korendijk (rechts) en Oud Piershil. Het noorden wijst naar beneden.

bekaad gors met de naam Corendic aangeduid. In 1439 is de polder 

definitief ingedijkt en terugveroverd op het water. Deze vorm van 

landwinning wordt opwas genoemd. De polder Oud Piershil is even-

eens een door opwas ontstane polder, in 1524 ingedijkt. De beide 

polders liggen als eilanden in een estuarien landschap van water, 

gorzen en slikplaten.  Bij het inpolderen van het gors werden aan-

wezige getijde-armen, mee ingepolderd. Deze getijde-armen liggen 

nog als kreken in het landschap, zoals bijvoorbeeld Het Sandee.

Het landschap van het zuidwestelijk zeekleigebied, waar het 

plangebied in gelegen is,  is een relatief jong landschap. De meeste 

polders in de Hoeksche Waard zijn zogenaamd nieuwland. Deze 

nieuwlandpolders zijn ontstaan door bedijkingen van slikplaten en 

gorzen. Het zogenaamde oudland, het holocene veenlandschap, 

is in dit deel van de Hoeksche Waard weggeslagen door storm-

vloeden en zee-inbraken. Voortdurend is er de strijd met het water 

om het verloren land weer terug te winnen. Reeds in het jaar 1246 

wordt een gedeelte van de huidige polder Oude Korendijk als een 

bron: nationaal archief
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Historische kaart uit 16e eeuw. Het patroon van slikplaten en aanwassen is prachtig te zien. Rechts bovenin de kaart ligt polder Oude Korendijk. Het noorden wijst naar beneden.

bron: nationaal archief
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In de zestiende eeuw worden de polder Oud- en Nieuw-Beijerland 

ingedijkt. De bedijkingen hebben een karakteristieke oost-westrich-

ting. In de zeventiende eeuw wordt er in zuidwaartse richting 

bedijkt. Onderstaande historische kaart laat het grillige patroon 

van dijken zien. Interessant is de geometrische verkaveling van de 

nieuwlandpolders. Namen als Kruisweg en Dwarsweg illustreren de 

geometrie. De geometrie vormt een mooi contrast met de natuurlij-

ke vormen van de dijken, die als slingerende linten in het landschap 

liggen.

Vanuit getijdegeulen zoals het Haringvliet, destijds Vlakee geheten, 

werd slik afgezet tegen bestaande dijken. Dit proces van aanwas 

resulteert in een groeiend aantal steeds droger wordende gorzen, 

die vervolgens weer bedijkt worden. Zogenaamde aanwaspolders 

ontstaan. Dit patroon van polders, gorzen en slikplaten is op de 

hiernaast getoonde historische afbeelding prachtig waar te nemen. 

Goudswaard ligt rechts bovenin de kaart. Het noorden ligt beneden. 

Het dorp Goudswaard ligt tegen het Spui aan. (toen nog Beeninge 

geheten). De Leenheerenpolder en de Molenpolder liggen als een 

gors tegen polder Oude Korendijk.

Ongedateerde historische kaart, vermoedelijk begin negentiende eeuw.. De dijken vormen grillige linten in het rationeel verkavelde landschap.

bron: nationaal archief

Ontstaansgeschiedenis
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Kaartenreeks plangebied

De verschijningsvorm van het plangebied wordt 

in deze paragraaf beschreven aan de hand van 

historische kaartbeelden. 

De Leenheerenpolder is in 1698 ingedijkt en ligt 

als een aanwaspolder tegen de polder Oude 

Korendijk. De haven van Goudswaard scheidt 

de Leenheerenpolder en de Molenpolder. De 

Veerdijk vormt een geometrische begrenzing 

van de polder. De haven doorsnijdt het polder-

landschap.

In 1820 is er een kadastraal minuutplan opge-

maakt, waarop de Leenherengorzenpolder nog 

ontbreekt. Uit de kadastrale gegevens is op te 

maken dat de gorzen, die de polder omgeven, in 

gebruik zijn als weiland. Alle gorzen rondom de 

Leenheerenpolder zijn gecarteerd als Leenhee-

rengorzen.

De kleurenkaart uit 1856 noemt wel de Leenhee-

rengorzenpolder. ‘Gorzenpolder’ is licht (indica-

tief?) aangegeven. Evenals de zuidelijk gelegen ‘s 

Lands bekade gorzen wordt de Leenheerengor-

zenpolder door een zomerkade omgeven.

Ontstaansgeschiedenis
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Regionale recreatieve structuur. De locatie van het plangebied is gemarkeerd met een ster.

Topografische kaart 1879, schaal 1:20.000.
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Langs het Spui heeft een zalmvisserij gestaan, vergelijkbaar met 

natuurbezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland. De zalm-

visserij is aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd en vrij 

spoedig daarna weer afgebroken. Resten van de fundering liggen 

nog zichtbaar in het maaiveld.

Op de kaart uit 1879 is een stukje verharde kade bij de Leenheeren-

gorzenpolder te zien. Ongetwijfeld betreft het hier een loswal of 

haventje langs het Spui.

De Veerkade van de kaart uit 1859 is hier verbreed en verhoogd tot 

Veerdijk.

Het authentieke slotenpatroon van de Leenheerenpolder is goed 

waarneembaar. Twee lange, evenwijdig met de dijk lopende sloten 

worden afgewisseld met haakse kavelsloten. Mooi is het contrast 

met de veel fijnmaziger verkavelde, lager gelegen en nattere polder 

Oude Korendijk.

In het hart van de Leenheerenpolder liggen enkele percelen wei-

land. Het betreft hier slechter ontwaterde en daarom voor akker-

bouw ongeschikte gronden.

Op de kaart van 1913 is de verdere occupatie van de Leenheeren-

gorzenpolder te zien. De overgrootvader van Bas Ampt heeft met 

behulp van paard en wagen de zomerkade verhoogd tot het hui-

dige niveau, waardoor het gebied ‘s winters niet meer volliep. Restanten van de zalmvisserij.

Locatie van de vroegere zalmvisserij.Topografische kaart 1913, schaal 1:50.000.

Ontstaansgeschiedenis
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Topografische kaart 1943, schaal 1:20.000.
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Op de kaart uit 1943 is nagenoeg de gehele Leenheerenpolder en 

de Leenheerengorzenpolder als akkerbouwland in gebruik. Het ka-

rakteristieke slotenpatroon is grotendeels verdwenen. Aan het eind 

van de hoofdwatergang in de polder staat een motorgemaal die het 

polderwater op het Spui loost. Vanaf de Westdijk steekt een drietal 

onverharde insteekwegen het land in. Op de kaarten uit 1959 is de 

watergang die de Leenheeren(gorzen)polder scheidt van de Bekade 

Gorzen aanzienlijk verbreed.

Op de kaarten van 1959 en 1968 zijn er subtiele veranderingen in 

het slotenpatroon. Het weiland is door goede ontwatering omge-

vormd tot bouwland.

De grootste veranderingen zijn in de jaren zeventig. In 1970 ver-

dwijnt door de komst van de Haringvlietsluizen de getijdewerking. 

Het karakteristieke slikkengebied raakt snel begroeid, met verrui-

ging van het gebied tot gevolg. 

Door de ruilverkaveling in 1976 krijgt het landschap zijn huidige, ra-

tionele uiterlijk. Dit is heel goed in de polder Oude Korendijk te zien. 

In de Leenheerenpolder is het aantal watergangen verder terugge-

bracht, zodat er grote, gemakkelijk te bewerken kavels zijn ontstaan. 

De drie betonpaden die in 1980 nog aanwezig waren zijn thans 

verdwenen. 

Topografische kaart 1959, schaal 1:50.000. Topografische kaart 1968, schaal 1:50.000.

Topografische kaart 1980, schaal 1:50.000.

Ontstaansgeschiedenis



20 Leenheerenpolder; een inrichtingsvoorstel

Ars Virens

Leenheerenpolder; een inrichtingsvoorstel

Ars Virens

20 



 21 

bureau voor buitenruimte Landschapsanalyse 

 Hoofdstuk 5 

Aan de hand van schematische abstracties van het plangebied 

wordt in dit hoofdstuk de landschapsstructuur uiteengezet. Naast 

de structuur staat de beleving en de verschijning van het landschap 

centraal.

Dijken

Vanaf de dijken om de polder is het landschap prachtig te beleven. 

De Westdijk, die een primaire waterkering is, ligt maarliefst 4 meter 

boven de polder. Het hoogteverschil met de polder Oude Korendijk 

bedraagt zelfs 5,5 meter. De dijk om de Leenheerenpolder is iets 

lager, maar ligt ook nog 3 tot 3,5 meter boven het polderniveau. De 

kade om de Leenheerengorzenpolder is nog ongeveer een meter 

lager.

De lagere kade om de Leenheerengorzenpolder. Op de achtergrond de Korendijkse 
Slikken.

`De Westdijk of Hollarsdijk, 4 meter boven de Leenheerenpolder.

De dijk die de Leenheerenpolder scheidt van het gorzengebied.

Themakaart dijken.
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De gorzen langs het Spui: weiland, riet en bosschages.

De Leenheerenpolder vanaf de noordoostelijke punt. Links de bouwstede van Ampt.
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Grondgebruik

Met uitzondering van de bebouwing en een klein perceel grasland 

wordt de Leenheerenpolder gebruikt voor akkerbouw. De jonge 

zeekleigronden zijn hiervoor bij uitstek geschikt, mits er sprake 

is van een goede ontwatering. Door middel van drainage wordt 

dit gewaarborgd. In de polder ‘s Lands Bekade Gorzen wordt niet 

gedraineerd, maar geschiedt de afwatering middels bemaling door 

‘Bosman-molentjes’. Karakteristiek in het gebied is de verdeling in 

meten. Elke meet wordt begrensd door greppels. Deze wijze van 

ontwatering is na de ruilverkaveling in onbruik geraakt. Het afwate-

ringssysteem in de polder ‘s Lands Bekade Gorzen mag dan ook als 

een bijzonder relict uit de historie worden beschermd.

Weidegebied in de Polder ‘s Lands Bekade Gorzen. Op de achtergrond de Korendijk-
sche Slikken.

Akkerbouw in ade Leenheerenpolder.

Akkerbouw in de Leenheerengorzenpolder. De foto is genomen vanaf de gorzen.

Themakaart grondgebruik..

Landschapsanalyse
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Een van de twee in 1940 gebouwde kazematten in de Leenheerenpolder.Erfbebouwing in het plangebied.

Het Witte Huis als oriëntatiepunt.Boerenerf met beplanting als oriëntatiepunt.

Panorama op Goudswaard. De hoekverdraaiing levert een mooie passage op. De kerk en de molen zijn twee markante oriëntatiepunten.
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Bebouwing

De bebouwingsenclave is gesitueerd tegen Goudswaard aan. 

Bijzonder is de prachtige hoekverdraaiing ten opzichte van het 

dorp. Komende vanuit het dorp zwenkt de dijk, die hier omhoog 

loopt, naar links. Prominent in beeld is het woonhuis van Ampt, een 

rijksmonument. Langs de dijk bevindt zich de landbouwschuur uit 

1930, ooit gebouwd voor het dorsen van graan. Verder bevinden 

zich woonhuizen, loodsen en stallen op het terrein. In het volgende 

hoofdstuk worden bestaande plannen voor de bebouwing toege-

licht.

Het voormalige gemaal aan de overzijde van de dijk is eveneens een 

rijksmonument. 

Verderop langs de Westdijk bevindt zich een boerderij met tradi-

tionele erfbeplanting. De diverse boerderijen zijn landschappelijk 

ingepast door erfbeplanting, die van de boerenerven een karakte-

ristieke verschijning in het landschap maakt. De boerenerven zijn 

als het ware groene eilanden in de open polder.

Het Witte Huis bij de Korendijkse Slikken is een markant oriëntatie-

punt aan de zuidelijke rand van het plangebied. In de Leenheeren-

polder staan, in de beschutting van de dijk, twee betonnen bun-

kers uit 1940, en maken onderdeel uit van de Vesting Holland, die 

tussen 1930 en 1940 is aangelegd. De bunkers waren bedoeld voor 

mitrailleurs en licht geschut. Vanwege de afgeschuinde bovenzijde 

noemden de Duitsers deze kazematten ‘Piramiden’. De schuilplaat-

sen moesten tijdens vijandelijke beschietingen bescherming bieden 

aan militairen die open opstellingen bemanden.  

De beide bunkers zijn van het type met het minste weerstandver-

mogen. Binnenin de kazemat bevindt zich één betonnen ruimte, 

toegankelijk via een L-vormige gang. De twee exemplaren zijn 

grotendeels in oorspronkelijke staat.

De boerderij uit het begin van de negentiende eeuw is een rijksmonument.

Themakaart bebouwing.

Landschapsanalyse
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Watergang tussen de Leenheerengorzenpolder en Polder ‘s Lands Bekade Gorzen. 

Het Spui langs het plangebied.De haven van Goudswaard staat in verbinding met het Spui.

Kreekrestant Het Sandee.De sloten versterken de panoramische beleving van het landschap.
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water

De Leenheerenpolder kent twee typen watergangen. De dijksloten 

zijn bedoeld om kwelwater op te vangen. Verder zijn deze een soort 

ringsloot om de polder te ontwateren. Ten behoeve van de ont-

watering van de polder is de hoofdwatergang van belang. Via een 

gemaaltje loost de polder het water op de haven van Goudswaard.

In de landschapsbeleving werken de lineaire sloten versterkend 

voor de panorama’s, de vista’s op het landschap.

In de oriëntatie en de landschappelijke karakteristiek is het water 

dat de polder omringt van groot belang: het Spui met de haven, 

de watergang tussen de Leenheerengorzenpolder en de Polder ‘s 

Lands Bekade Gorzen en Het Sandee als kreekrestant.

Themakaart water. Verdwenen watergangen zijn gestippeld.Dijksloot.

De hoofdwatergang bezien vanaf de Westdijk.

Landschapsanalyse
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De Westdijk als attractieve fietsroute vanwege het mooie uitzicht.

Het Spui langs het plangebied.Kanoroute over Het Sandee.

Natuurobservatie vanaf de Westdijk.De haven: een nostalgisch plekje.
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Recreatie

In en om de Leenheerenpolder zijn diverse vormen van recreatie te 

vinden. In de regio is dat vooral Tiengemeten. Dichterbij betreft het 

de jachthaven van Goudswaard en Costa del Spui. De Westdijk is 

een attractieve fietsroute en onderdeel van het fietsknooppunten-

netwerk. Bij het Witte Huis begint een wandelroute door de Koren-

dijkse Slikken. 

In de Leenheerenpolder en de Leenheerengorzen is een aantal 

holes uitgezet voor boerengolf, gefaciliteerd vanuit de boerderij van 

Ampt.

Themakaart recreatie.

Boerengolf, gefaciliteerd vanuit de boerderij.

Rustplaats langs het Spui.

De holes zijn gemarkeerd met rode vlaggen.

Landschapsanalyse
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Landschapsanalysekaart, schaal 1:15.000.
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speerpunten landschap

De analyse van het landschap is op de hiernaast getoonde kaart 

samengevat weergegeven.

De speerpunten van het landschap zijn in het kader samengevat.

•	 Drie landschapstypen:

•	 opwas-polder

•	 aanwas-polder

•	 gorzen

•	 vruchtbaar akkerbouwlandschap

•	 weidegebied met vogelreservaat Polder ‘s Lands Bekade 

Gorzen met historisch watersysteem.

•	 historische bebouwing, prachtig verknoopt met de dorps-

kern van Goudswaard

•	 dijkpanorama’s

•	 Spuimonding en Korendijkse Slikken

•	 Nabije ligging Korendijkse Slikken

•	 Spui, Haringvliet, jachthaven

Of, om J.W. Recht te citeren uit zijn ‘Beschrijving van den Hoekschen 

Waard’ (1849):

Het dorp is omgeven door hooge landerijen, welke meest tot bouw-

land zijn ingerigt en kostbare granen opleveren; men  wil zelfs dat het 

naar de uitmuntende vruchtbaarheid van den grond, den naam van 

Koorndijk zoude verkregen hebben. Niet alleen de landerijen, maar ook 

de aangename rij- en wandelwegen, geven hier eene groote bevallig-

heid, die vermeerderd wordt door de land- en watergezigten, welke zich 

uitstrekken over het geheele Land van Flakkee tot aan de stad Goede-

reede en Hellevoetsluis, en aan den anderen kant naar de Willemstad; 

doch de afgelegenheid dezer plaats noopt weinig reizigers, om hier een 

bezoek te komen afleggen.

Gorzengebied langs het Spui.

Akkerbouwland in de (aangewassen) Leenheerenpolder.

Weidebouw in vogelreservaat Polder ‘s Lands Bekade Gorzen

Landschapsanalyse
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Omvorming naar bloemrijk grasland.De kade om de Leenheerengorzenpolder wordt grotendeels verlaagd tot zomerkade.

Dijk om de Leenheerenpolder blijft intact.Zomerkade in Polder ‘s Lands Bekade Gorzen als referentie.

Akkerbouw in de Leenheerenpolder, maar wel kleinschaliger.Panorama vanaf de Westdijk.
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 Hoofdstuk 6 

 Visie 

Aan de hand van de schema’s uit de analyse wordt in dit hoofdstuk 

de visie  op de inrichting van de Leenheerenpolder gegeven. 

Dijken

Het plan van Deltanatuur voorziet in dijkversteviging van de West-

dijk. Hiervoor kan vrijkomende grond uit de Leenheerenpolder 

worden benut. De aanleg van een fietsroute wordt niet voorgesteld. 

Juist het panorama vanaf de dijk is zo intrigerend. Beleving op pol-

derniveau kan beter in de polder plaats hebben.

De dijk om de monumentale, 300-jarige Leenheerenpolder blijft 

onaangetast.

Wel wordt een deel van de kade om de Leenheerengorzenpolder 

verlaagd tot zomerkade. De zomerkade om de Polder ‘s Lands Be-

kade Gorzen kan als referentie en uitgangspunt dienen. 

In de analyse is opgemerkt dat de kade aan het begin van de twin-

tigste eeuw met de hand is opgehoogd. Vanuit cultuurhistorische 

overwegingen blijft een deel van de kade intact.

Grondgebruik

De kunstmatige drainage van de Leenheerengorzenpolder wordt 

gestaakt. De vochtiger omstandigheden maken het gebied geschikt 

als weidegebied en foerageergebied voor ganzen en smienten, 

zoals de Polder ‘s Lands Bekade Gorzen.

In het noordelijke gedeelte van de Leenheerenpolder wordt bloem-

rijk grasland voorgesteld. Hierbij dient de historische situatie tot ca. 

1920 als referentie.

Het overige deel van de Leenheerenpolder blijft bouwland, gericht 

op biologische en kleinschaliger teelt. Hierbij kan gedacht worden 

aan teelt ten behoeve van streekproducten, zoals Hoeksche chips, 

Hoeksch bier, et cetera. 

De akkerbouw en weidebouw wordt gecombineerd met agrarisch 

natuurbeheer. Hierbij kan gedacht worden aan bloemrijke akkerran-

den, brede watergangen met oeverstroken en landschapselemen-

ten zoals elzensingels en knotbomen.

Visiekaart dijken. Visiekaart grondgebruik.
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Voorstel ‘Herbestemming Boerderij’, d.d. 24 november 2009 door Architectenburo Roos en Ros.
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Bebouwing

De historische boerderij met de omringende gebouwen wordt het 

hart van het plangebied. Vanuit deze plaats worden diverse activi-

teiten gefaciliteerd, waarover meer in de paragraaf recreatie.

In plaats van de voorgestelde verhuur van bedrijfunits wordt de 

schuurruimte gebruikt voor opslag. De grote landbouwschuur langs 

de Westdijk heeft recreatievoorzieningen op de begane grond. 

Kleinschalige horeca behoort tot de mogelijkheden. Verder wordt 

gedacht aan verkoop van streekproducten, aan een tentoonstel-

lingsruimte waar iets wordt verteld over de geschiedenis van het 

landschap, aan expositiemogelijkheden, kortom een recreatief 

knooppunt.

De nieuwbouw van twee woningen op het kavel van Ampt is in het 

voorstel opgenomen. In het voorstel van Roos en Ros is de schets-

matige inkleding van de kavels gerelateerd aan de oorspronkelijk 

voorgestelde natte natuur. Nu dit niet meer aan de orde is, wordt 

een meer streekeigen invulling van de kavels voorgesteld.

De twee kazematten worden als follies opgenomen in het plan. De 

follies kunnen worden ingezet als interessante expositieruimte en 

rustgelegenheid voor wandelaars.

In overleg met Rijkswaterstaat wordt onderzocht of er een mogelijk-

heid is om ter plaatse van de voormalige zalmvisserij een gebouwtje 

of blokhut op te richten. Vanuit hier kan visserij gefaciliteerd wor-

den. De fraaie locatie is eveneens een rustmoment voor wandelaars. 

Er kan eten en drinken worden gekocht en gepicknickt.

De historische boerderij als hart van het plangebied.

De boerenschuur als recreatief centrum met appartementen in het voorstel van 
Architectenburo Roos en Ros.

Visiekaart bebouwing.

Visie
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Sfeerbeeld nieuwe situatie hoofdwatergang.

Huidige situatie hoofdwatergang.
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Water

De hoofdwatergang in de polder wordt verbreed en voorzien van 

rietkragen en flauwe oevers. Ook de dijksloten worden verbreed en 

voorzien van natuurvriendelijke oevers.

In het hart van de Leenheerenpolder worden historische watergan-

gen hersteld, waardoor een kleinschaliger en authentiek landschap 

verkregen wordt. Niet alle watergangen worden hersteld, waardoor 

er een bewuste zonering ontstaat.

De Leenheerengorzenpolder krijgt een vergelijkbaar watersysteem 

als de Polder ‘s Lands Bekade Gorzen.

Visiekaart water. De Leenheerenbuitenpolder krijgt hetzelfde watersysteem als de Polder ‘s Lands 
Bekade Gorzen.

De watergang langs het toekomstige weidegebied wordt verbreed.
Het weidegebied wordt geperceleerd met historische watergangen.

De dijksloten worden verbreed en voorzien van een natuurvriendelijke oever.

Visie
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Het landschap doet soms denken aan landart.Expositie van beeldende kunst in het gorzengebied.

Expositie van beeldende kunst in het gorzengebied.

De gorzen langs de haven: in de winter natuur, in de zomer plaats voor boerengolf.De gunstige situering leent zich uitstekend tot transformatie naar recreatief hart.
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langs de route zijn te bezichtigen. In deze follies wordt beeldende 

kunst geëxposeerd in een boeiend decor. Ook in het gorzengebied 

langs het Spui staan diverse kunstwerken van kunstenaars uit de 

Hoeksche Waard. Terecht mag de wandeling een streekeigen beel-

denroute genoemd worden.

Recreatie

De boerderij wordt het recreatieve hart van de polder. Vanaf hier 

wordt boerengolf bij de haven gefaciliteerd. Nadrukkelijk is er een 

relatie met de jachthaven en de kanoroute: de boerderij wordt een 

pleisterplaats voor recreanten. Er kan koffie worden gedronken, 

biologisch geteelde groenten en streekproducten worden gekocht 

en een tentoonstelling over de Leenheerenpolder en het ontstaan 

van de Hoeksche Waard worden bezocht. In de weilanden achter de 

boerderij lopen Lakenvelders of andere oude koeienrassen. Er is een 

relatie met de biologische vleesboerderij. 

De mogelijkheid tot kleinschalig ‘kamperen bij de boer’ wordt on-

derzocht. 

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid bij de boerderij. Ook bij 

het Witte Huis wordt parkeren mogelijk gemaakt op een terreintje 

onderaan de dijk.

Over de dijken en dwars door de polder zijn diverse wandelroutes 

uitgezet. Ook wordt er een struinpad door de gorzen gemaakt. Er is 

een koppeling met de routes in de Korendijkse Slikken. De bunkers 

Visiekaart grondgebruik.

Visie
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Visiekaart, schaal 1:15.000.
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Op de hiernaast afgebeelde kaart zijn alle componenten van de 

visie getoond.

Samengevat komt de visie erop neer dat de Leenheerenpolder als 

polder behouden blijft, waarbij de ruimtelijke verschijningsvorm 

van het landschap uit het midden van de negentiende eeuw als ijk-

punt geldt. Zo wordt de schaal van de Leenheerenpolder verkleind 

door herstel van watergangen en toevoeging van landschaps-

elementen. De boerderij is het culturele en recreatieve hart van de 

polder en een pleisterplaats voor de omgeving. De Leenheeren-

gorzenpolder wordt heringericht als foerageergebied voor gan-

zen en smienten en vormt in ruimtelijk en ecologisch opzicht een 

verlengstuk van de Polder ‘s Lands Bekade Gorzen. Het schitterende 

gorzengebied is reeds een prachtig natuurgebied en behoeft niet 

te worden heringericht. De gorzen buiten de Leenheerenpolder zijn 

voor een beperkt gedeelte toegankelijk. 

De zoom van de Leenheerenpolder wordt cultureel aantrekkelijk 

gemaakt. Ook wordt het gebied recreatief ontsloten en aangetakt 

op bestaande recreatieve voorzieningen.

Samenvatting visie. De natuur van het gorzengebied. Herinrichting is hier overbodig.

De visie voorziet in schaalverkleining in de Leenheerenpolder.

De boerderij als cultureel en recreatief hart. 

Visie
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Plankaart, schaal 1:12.500.
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In dit hoofdstuk wordt het hiernaast afgebeelde ontwerp kort 

toegelicht aan de hand van referentiefoto’s en verduidelijkende lo-

catiefoto’s. Het ontwerp is een uitwerking van de visie, die hier dan 

ook niet herhaald wordt.

Dijken

De verzwaarde teen van de de Westdijk krijgt een wandelpad. Het 

zuidelijke deel van de dijk van de Leenheerengorzenpolder blijft ge-

handhaafd, zodat de geschiedenis van occupatie en bedijking in het 

landschap leesbaar blijft. Het resterende gedeelte van de dijk om 

de Leenheerengorzenpolder wordt verlaagd, zodat het in de winter 

kan gebeuren dat de gehele polder onder water staat. De dijken 

zijn een bloemrijke verschijning. Als richtlijn wordt natuurdoeltype 

3.39B uit het Handboek Natuurdoeltypen (D. Bal, 2001) genoemd: 

bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied, subtype 

Glanshaverhooiland.

Om een divers begroeiingskarakter aan de dijken te geven, worden 

de taluds van de Westdijk door schapen begraasd.

Grondgebruik

Binnen de Leenheerenpolder is er een onderscheid in verschij-

ningsvorm van het landschap. Het huidige beeld van uitgestrekte, 

grootschalige akkers is straks voorbij. Het noordelijk deel van de 

polder (A) wordt ingericht als bloemrijk grasland en begraasd door 

het rundvee van de biologische vleesboerderij. Als richtlijn wordt 

natuurdoeltype 3.39C genoemd: bloemrijk grasland van het rivie-

ren- en zeekleigebied, subtype kamgrasweide. Dit natuurdoeltype 

kent een opvallend grote rijkdom aan zogenaamde doelsoorten. 

Een rijke levensgemeenschap is vooral te verwachten als er binnen 

een gebied afwisseling is tussen lage, vochtige en hogere, droge 

delen, tussen begroeiingen met een open structuur en zoomachtige 

vegetaties. De slootkanten worden dan ook bewust uitgevoerd met 

 Ontwerp 

 Hoofdstuk 7 

Bloemrijk grasland van het rivieren- en zeekleigebied.

Door de grote schaal is vooral de Westdijk geschikt voor begrazing.

Een deel van de dijken wordt door schapen begraasd.
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een (zeer) lui talud van 1:5  tot 1:10. De sloten die het patroon van 

de polder markeren, krijgen brede rietkragen, de smallere kavelslo-

ten stroken watervegetatie. Er ontstaat een geleidelijke overgang 

naar het water, en daarmee een rijke gradiënt. Ook worden bosscha-

ges met inheems plantmateriaal toegepast langs de randen van het 

gebied. Hierdoor wordt het zicht op de boerderij enigszins beno-

men en de gewenste zoomachtige vegetatie verkregen.

In het akkerbouwgedeelte (B en C) worden eveneens houtsingels 

toegepast als landschappelijk element. Op de kleinschalige akkers 

worden biologische gewassen geteeld. Ook meer historische ge-

wassen zoals spelt, boekweit en gierst krijgen een plek in de polder. 

Er is een relatie met streekprodukten en met de boerderijwinkel. 

Er is een onderscheid binnen het akkerbouwgebied tussen het 

zuidelijk (deel C) en het noordelijk gedeelte (deel B). Gedeelte C is 

het meest kleinschalig en heeft meer weg van een museumakker 

dan van een produktieakker. Het noordelijk gedeelte is door de 

grotere schaal efficiënter te bewerken. Deel C bevat brede stroken 

akkerkruiden. Het akkerrandbeheer is gericht op het verhogen van 

biodiversiteit in de polder. In deel B ontbreken de akkerranden, om 

zo een sterker contrast met het zuidelijk deel te bewerkstelligen. 

Wel is ook hier sprake van biologische landbouw. De museumak-

kers zijn bewust een eindje van de boerderij vandaan gelegd, om 

recreanten bij de boerderij te stimuleren het gebied te bezoeken en 

zo een goede indruk van de gehele polder te krijgen.

De Leenheerengorzenpolder wordt ingericht als nat, matig voed-

selrijk grasland, natuurdoeltype 3.32C (weidevogelgrasland). Door 

de hogere waterstand is dit gebied uitstekend geschikt als ganzen-

fourageergebied en als broedgebied. Toegankelijkheid is daarom 

uitgesloten.

Referentie voor de inrichting van de Leenheerengorzenpolder.

Watergangen en toegevoegde begroeiing verkleinen de schaal, met name in deel C.

Streefbeeld gedeelte A: weilanden, glooiende slootkanten en kruiden.

Ontwerp
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De voormalige zalmvisserij herbouwd als schuilgelegenheid. Sfeerbeeld voor de voormalige zalmvisserij: een klein gebouw, op een terp, geïso-
leerd in het landschap.

De zuidelijke kazemat, geïsoleerd van de akkers.

De noordelijke kazemat, bij de dijk gevoegd door omlegging van de sloot. De kazematten komen in een ruig gebied te staan.
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Water

De onderscheiden karakters in het gebied worden versterkt door de 

watergangen. Zo kennen alleen de kavel- en dijksloten in de Leen-

heerenpolder rietoevers. De sloten krijgen een gedifferentieerde 

verschijningsvorm. De dijksloot die het gebied omgeeft wordt ver-

breed. Hierbij heeft de sloot aan de westzijde van de polder een an-

der karakter dan de sloot aan de oostzijde. De sloot aan de oostzijde 

behoudt grotendeels zijn huidige karakter. Alleen de oever wordt 

verflauwd. Rietvegetaties ontbreken hier nagenoeg geheel. De 

dijksloot aan de westzijde wordt fors verbreed, zeker in het noord-

Bebouwing

De plannen voor de bebouwing van de boerderijkavel zijn in dit 

inrichtingsvoorstel overgenomen. De twee nieuwbouwwoningen 

zijn door watergangen en beplantingsstroken ingepast in het land-

schap.

De twee bunkers zijn door water omgeven en staan als follies in het 

landschap. De kavels waarop de kazematten staan, hebben een ruig 

uiterlijk door ruigtekruiden en riet.

De herbouwde zalmvisserij staat, evenals vroeger,  eenzaam op een 

terpje langs het Spui en heeft hier een functie als schuilplaats en 

rustgelegenheid.

De westelijke dijksloot wordt fors verbreed en krijgt flauwe oevers met rietvegetatie.De oostelijke dijksloot krijgt flauwere oevers.

Ontwerp
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Themakaart watergangen, schaal 1:20.000.
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westen. Hierdoor wordt de markante ligging en het (gekromde) 

verloop van de dijk geaccentueerd. De hoofdwatergang, die vroeger 

via een stoomgemaal het overtollige water van de Leenheerenpol-

der op het Spui loosde, wordt fors verbreed en aangezet met brede 

rietoevers. In het gorzengebied wordt eveneens water gecreëerd, 

zodat de vroegere connectie met het Spui leesbaar wordt in het 

landschap.

De kavelsloten in het kamgrasweidegebied krijgen eveneens rietzo-

men, waarbij de drie sloten die de richting van de polder markeren, 

bredere rietzomen krijgen. De kavelsloten in het bouwlandgedeelte 

krijgen geen rietzomen. Uitzondering is het noordwestelijke kavel, 

om het onderscheid met het weidegebied te accentueren.

De sloten in de Leenheerengorzenpolder krijgen een hoge wa-

terstand. De waterbeheersing geschiedt door middel van kleine 

molentjes, vergelijkbaar met de Polder ‘s Lands Bekade Gorzen.

Aan de sloten van het gorzengebied wordt niets gewijzigd.

De westelijke dijksloot wordt fors verbreed en krijgt flauwe oevers met rietvegetatie.

Sfeerbeeld voor de hoofdwatergang: brede rietkragen.

Ontwerp
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Themakaart recreatieve voorzieningen.



 51 

bureau voor buitenruimte

Recreatie

De boerderij en de dijk om de Leenheerenpolder zijn gericht op 

recreatie. 

Via een fraaie, natuurstenentrap kunnen kanoërs, die hun kano heb-

ben aangelegd aan een steigertje in Het Sandee, de dijk oversteken 

naar het recreatief centrum in de voormalige landbouwschuur. Ook 

naar de haven van Goudswaard wordt een heldere route gedefini-

eerd, die een gemakkelijke koppeling met het recreatief centrum 

mogelijk maakt. 

In de nabijheid van het recreatief centrum, aan de overzijde van de 

hoofdwatergang, wordt een kleinschalig kampeerterreintje voor-

gesteld. De inrichting is ‘low-profile’, met een minimum aan voor-

zieningen. Het terrein is ingebed in houtwallen en rietoevers, zodat 

de visuele uitstraling naar de omgeving tot een minimum beperkt  

blijft. Eventuele uitbreiding in de toekomst is mogelijk: het gehele 

driehoekige perceel zou kunnen worden betrokken als kampeerter-

rein. 

Bij de ingang naar de Korendijkse Slikken wordt een parkeerterrein 

aangelegd aan de voet van de dijk. De inrichting zal bestaan uit 

halfverharding, zoals bijvoorbeeld gralux.

Vanuit de boerderij wordt boerengolf gefaciliteerd. Het spel kan 

gespeeld worden in de gorzen langs de haven, met een uitloop naar 

de gorzen langs het Spui.

Waar de boerengolf eindigt, begint de beeldenroute. Op diverse 

locaties in de gorzen langs het Spui wordt beeldende kunst van 

kunstenaars uit de Hoeksche Waard geëxposeerd. De beide kaze-

matten maken onderdeel uit van de beeldenroute. In deze follies is 

eveneens kunst te bewonderen. Het is aan een goede architect/kun-

stenaar om de inspirerende gebouwtjes te transformeren tot ware 

kunstwerken in het landschap.

Langs het Spui, waar vroeger de zalmvisserij heeft gestaan, wordt 

Een natuurstenen trap brengt kanoërs vanuit de aanmeerplaats in Het Sandee naar 
de boerderij.

Het kampeerterrein is zeer kleinschalig.

Uitsnede plankaart 1:5000: het recreatief centrum met links het kampeerterreintje.

Ontwerp
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een kleine passantenhaven gecreëerd. Via een bestaande opening 

in de stortsteen oeverbescherming is de haven toegankelijk. Er 

worden twee eenvoudige, houten steigers aangelegd een koppe-

ling gemaakt met de herbouwde zalmvisserij, die hiermee een extra 

functie krijgt. 

Routes

Er lopen diverse wandelroutes door het gebied, die hiernaast op 

een themakaart zijn weergegeven. De twee blauwe pijlen bij het 

recreatief centrum zijn de koppeling met de jachthaven en Het 

Sandee. De paarse route voert langs het kampeerterreintje en gaat 

via een trekpontje, door het weidegebied naar de dijk, waar aange-

takt wordt op de oranje route. Deze loopt vanaf de boerderij naar 

het boerengolfterrein. De rode beeldenroute sluit erop aan en voert 

langs de kunstwerken in het gorzengebied. Ook langs de blauwe 

route staan kunstwerken, waaronder de twee follies. De blauwe 

route voert over de dijk om de Leenheerenpolder en loopt langs de 

voet van de Westdijk weer terug naar de boerderij. Er is bewust voor 

gekozen om een deel van de dijk bij de haven niet toegankelijk te 

maken. De passanten zouden tot overlast kunnen leiden voor de be-

woners. Om bij de blauwe route te komen, wordt eerst de oranje ge-

volgd. Deze route voert via het momenteel verwaarloosde terreintje 

Uitsnede plankaart 1:5000: de passantenhaven met de voormalige zalmvisserij.

Het verwaarloosde terreintje langs de haven biedt straks toegang tot de gorzen.Route naar de gorzen en de polder vanaf de haven van Goudswaard.

X

Ontwerp
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Deel A: boerengolf in de zomer, nat gors in de winter.

Deel C: ontoegankelijk gedeelte met bosjes, riet en nat grasland.Themakaart gorzengebied.

Deel B: laag grasland in het gors

AB

C

D

E
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langs de haven, beschut door bosschages, naar het boerengolfter-

rein, waar aangetakt kan worden op de blauwe en de paarse route.

De bruine route is aangelegd ten behoeve van de passantenhaven. 

Hier kan aangetakt worden op de groene gorzenroute. Deze route 

loopt langs een van de oude weitjes naar een nat en ontoeganke-

lijk stuk gors. Hier gaat de route over een knuppelpad, dat naar de 

zomerkade van de Leenheerengorzenpolder voert, waar aangetakt 

kan worden op de gele route. Via deze route zijn de Korendijkse Slik-

ken te bereiken.

Zonering gorzengebied

Het gorzengebied langs het Spui heeft een zeer verscheiden inrich-

ting, die een natuurlijke zonering in de hand werkt. Op de hiernaast 

getoonde afbeelding is de zonering uiteengezet.

Deel A betreft het boerengolfterrein. Door toevoeging van riet en 

bosjes ontstaat een natuurlijk ogend, afwisselend terrein, waarin de 

holes kunnen worden uitgezet.

De noordelijke gorzen langs het Spui, deel B, bestaan uit lage 

graslanden met op enkele plaatsen riet. Hier wordt de beeldenroute 

mogelijk gemaakt.

Gedeelte C bestaat uit bosjes, nat grasland en rietlanden en is niet 

toegankelijk. Het riet wordt beheerd door middel van wintermaaien, 

zodat instandhouding gewaarborgd blijft. 

Deel D bestaat uit lage weilanden, waar eveneens de passantenha-

ven wordt gecreëerd. 

In het zuidelijke stuk, deel E, zijn de meer natte gorzen gelegen, 

waarvan een beperkt gedeelte toegankelijk is via een knuppelpad. 

De invloed van het Spuiwater is prachtig te zien in het landschap. Er 

is een grillig gevormde rand met een aantal kreekachtige geulen die 

het gorzengebied doorsnijden. Beheer is hier nodig om verlanding 

tegen te gaan. Het karakteristieke gebied zal anders binnen enkele 

jaren opslibben, verruigen en dicht groeien.

Een knuppelpad slingert door het gorzengebied.

Ontoegankelijk, nat gorzengebied.

Deel D: lage weilandenop de buitengorzen, met bosjes en rietlanden.

Ontwerp
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Op het gorzengebied wordt feitelijk al agrarisch natuurbeheer gevolgd..
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•	 pakket A02.01.03 randenbeheer (slootkanten)

Gelet op de nadruk die het inrichtingsvoorstel legt op waardevolle 

slootkanten, is het pakket randenbeheer een goede tool om be-

heerskwaliteit te waarborgen. 

Botanisch waardevol akkerland is niet begrensd, omdat de teelteis 

van drie tot vijf teelten graan per zes jaar niet als haalbaar wordt 

geacht. Voor de museumakkers is deze eis wel haalbaar. Nader over-

leg met de provincie moet uitwijzen of het pakket voor het project 

alsnog wordt opengesteld.

Tenslotte zijn er de landschapselementen in agrarisch gebied. 

Omdat de Leenheerenpolder nu nog agrarisch gebied is, worden 

de relevante pakketten hieronder opgesomd. Als de bestemming 

wijzigt in natuur en het inrichtingsvoorstel gehonoreerd wordt, blijft 

de invulling van de polder agrarisch gebied. Bezien moet worden of 

de pakketten dan nog van toepassing geacht worden. De relevante 

pakketten zijn:

•	 L 01.07 Bomenlaan

•	 L 01.08 Knotboom

•	 L 01.14  Rietzoom en klein rietperceel

•	 L 01.10 Struweelrand

•	 L 01.13 Leibomen

De volgende pakketten zijn niet opengesteld voor kleipolders, hoe-

wel het inrichtingsvoorstel de betreffende elementen wel bevat:

•	 L 01.02 Houtwal en houtsingel

•	 L 01.03 Elzensingel

•	 L 01.04 Bossingel en bosje.

 Hoofdstuk 8 

 Natuurbeheerplan

Het inrichtingsvoorstel is gericht op onderhoud middels agrarisch 

natuurbeheer. In dit hoofdstuk wordt een relatie gelegd met het 

provinciale Natuurbeheerplan 2011, zoals in september 2010 vast-

gesteld door de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschaps-

elementen kunnen beheerders in aanmerking komen voor een 

subsidie volgens de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 

(28 september 2009 vastgesteld door Gedeputeerde Staten). Het 

natuurbeheerplan maakt deze subsidies mogelijk. Een belangrijk 

en stimulerend element uit het natuurbeheerplan, is de vrijwillige 

basis. Agrariërs en particuliere beheerders kunnen zelf de keuze 

maken, al dan niet gebruik te maken van de regeling.

Behalve natuurbeheer zijn ook recreatiepakketten mogelijk voor 

alle begrensde natuurgebieden. De gorzen om de Leenheerenpol-

der zijn een begrensd natuurgebied, zodat het recreatiepakket hier 

van toepassing kan zijn. Als ter zijner tijd de Leenheerenpolder zelf 

ook als natuurgebied bestemd wordt, kan het recreatiepakket hier 

eveneens worden toegepast.

Voor het agrarisch natuurbeheer zijn niet alle pakketten mogelijk.

Zo is weidevogelbeheer niet aan de orde in de polder. Een van de 

meest kansrijke pakketten voor het gebied is Ganzenfourageerge-

bied:

•	 pakket A01.03.01a Ganzen op grasland

•	 pakket A01.03.01b Ganzen op bouwland

Het kamgrasweidegebied in het noordelijk gedeelte van de polder 

is als agrarisch floragebied geschikt voor ‘botanisch beheer op gras-

land. Twee pakketten zijn in principe van toepassing:

•	 pakket A02.01.01/02 perceelsdekkend (volveld)  beheer



58 Leenheerenpolder; een inrichtingsvoorstel

Ars Virens

Leenheerenpolder; een inrichtingsvoorstel

Ars Virens

58 

De Leenheerengorzenpolder wordt getransformeerd tot nat weidevogelreservaat.
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Haag, 2004.

•	 Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland, 
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•	 Deltanatuur; Inrichtingsplan Spuimond Oost; Den Haag, sep-

tember 2010.

Herkomst kaarten en luchtfoto:

•	 Beeldbank Nationaal Archief

•	 www.watwaswaar.nl

•	 www.bing.com/maps

Deze publicatie is het eigendom van Bas Ampt. Overname van de inhoud van het rapport geschiedt uitslui-
tend na toestemming van de heer Ampt. 

Het initiatief van de Bas Ampt tot het inrichtingsvoorstel is bedoeld 

om nieuwe wegen te openen in de planprocedure van de Leenhee-

renpolder. 

Vanuit zijn betrokkenheid op dit gebied is gekozen om deze voorzet 

voor een alternatief inrichtingsplan aan te bieden aan gedeputeer-

de van de Provinciale Staten, de heer Evertse.

Bas Ampt heeft dit initiatief genomen vanwege zijn verbondenheid 

met de polder. De overgrootvader van Bas is hier in het begin van 

de twintigste eeuw gekomen. Decennialang is de Leenheerenpol-

der bewerkt door de familie Ampt. Ook al zal het uiterlijk van de 

Leenheerenpolder wijzigen, het is de wens en de hoop van Bas om 

vanuit zijn verbondenheid met de polder de zorg voor het land-

schap te continueren. En voor de vijfde generatie Ampt nieuwe 

perspectieven te bieden in het onderhouden van de polder.

 Hoofdstuk 9 

 Afsluiting
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 Plankaart

 Bijlage




