VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
NATUUR- EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE
Onderwerp

:

Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door

:
:
:
:

Project Kwaliteitsimpuls Johannapolder – initiële maatregelen en
beheer struinnatuur westelijk deel
17-2050-9
-17 juli 2017
N. den Boon

1. ONTWERP-BESLUIT
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 80.250
voor eenmalige maatregelen in het westelijk deel van Johannapolder, voor de
omvorming van het gebied tot struinnatuur en dit ten laste te brengen van de
investeringsreserve;
In te stemmen met de toename van het structureel budget van de beheerkosten
Johannapolder, ten gevolge van de omvorming tot struinnatuur, voor een jaarlijks
bedrag van € 5000;
In te stemmen met de verlaging van het structureel begrotingsoverschot met € 5000,ten behoeve van verhoging van het beheerbudget in begrotingsprogramma
2/Gebiedsbeheer.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is bezig met de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls
Johannapolder om er een nog aantrekkelijker recreatiegebied aan de Oude Maas van te maken.
Eén van de deelprojecten is de omvorming van het westelijk deel Johannapolder tot struinnatuur.
Doel van deze omvorming is om de natuurbelevingswaarde, beeldkwaliteit en de biodiversiteit in
dit deel te vergroten. Het gebied wordt daardoor nog aantrekkelijker om te bezoeken en is een
goede aanvulling op het meer intensieve deel aan de oostkant.
Met input van de Vereniging Carnisse Grienden, Natuurvereniging IJsselmonde, de Bomenridders,
bezoekers van het gebied, de schaapsherder, de gemeente en ondernemers in het gebied is een
ontwerp gemaakt voor de omvorming. De insteek hierbij is dat het gebied geleidelijk omgevormd
wordt naar een uiterwaardengebied. De Johannapolder langs de Oude Maas ervaart immers de
invloed van getijden, wat weer gevolgen heeft voor de vegetatie en kenmerkende natuur oplevert.
Met de omvorming krijgt het westelijk deel zo een meer open uitstraling en karakter die past bij
de omgeving. De betrokken stakeholders hebben aangegeven erg enthousiast te zijn over de
voorgestelde omvorming.
Landschap met veel natuurbelevingswaarde
Bij de omvorming worden de kwaliteiten versterkt die al in het gebied aanwezig zijn en worden
slechts enkele elementen toegevoegd. Het landschap wordt meer open, met zichtlijnen naar de
rivier. De zichtlijnen worden begeleid door houtwallen van kleinere bomen en struiken (zoals
meidoorns, sleedoorn, vlierbessen, lijsterbessen, roos en braam) en stammen van omgevallen
bomen. In de openheid van dit iets droger gelegen landschap zijn solitaire bomen te vinden en
groepjes kleine bomen en haagjes. De houtwallen begeleiden het zicht, als een coulisse, waardoor
ook veel variatie en dieptewerking ontstaat.
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Bomen die passen bij dit type landschap en potentie hebben om uit te groeien tot mooie grote
bomen en bijdragen aan biodiversiteit, krijgen de ruimte. In bijlage 1 is het ontwerp opgenomen.
Eenmalige maatregelen
Naar aanleiding van het ontwerp zijn maatregelen benoemd die de komende jaren in de
beheerwerkzaamheden opgenomen kunnen worden.
Ook is een aantal wensen benoemd. Deze kunnen echter op korte termijn niet gerealiseerd
worden vanwege bijvoorbeeld hoge realisatie- en beheerkosten of beperkende factoren als de
vervuilde grond op de locatie. Deze wensen zijn dan ook niet onderdeel van dit voorstel en zijn
ook geen onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Johannapolder. Het zijn wel zeer interessante wensen
die in portefeuille worden gehouden voor toekomstige ontwikkeling.
Om de nu onderhavige omvorming te realiseren, zal een aantal doeltypes aangepast moeten
worden:
Omvorming van essenbosvak tot weiland met solitaire bomen;
Omvorming van populierenbosvak tot weiland met solitaire bomen;
Toevoegen van houtwallen van kleinere bomen en struiken;
Het creëren van meanderende randen bij bosvakken;
Omvormen van een zeer beperkt aantal m2 bloemrijk grasland tot recreatief grasland, om
in combinatie met enkele boomstammen een natuurlijke rustplek te creëren.
Omvormingen naar andere doeltypes brengen investeringen met zich mee.
Om de realisatie te kunnen uitvoeren vragen wij u in te stemmen met het voorgesteld
impulsbudget van € 80.520,- om eind 2017 al bovenstaande maatregelen te kunnen uitvoeren:
Beheerkosten
Met realisatie van deze kwaliteitsimpuls nemen de kosten voor beheer en onderhoud toe. Er is
hierbij maximaal ingezet op het zo laag mogelijk houden van de beheerkosten. Echter, enkele
maatregelen die veel bijdragen aan de beeldkwaliteit (zoals solitaire bomen) zorgen voor een
kleine verhoging van € 5000,- van de jaarlijkse beheerkosten. Deze verhoging kan binnen de
begroting gedekt worden door het structureel begrotingsoverschot te verlagen en de
begrotingspost Gebiedsbeheer in programma 2 met het gelijke bedrag te verhogen.
Initiële kosten
Realisatie omvormingen
Projectmanagement (voorbereiding,
directievoering, administratie)

€ 66.000,€ 14.520,-

Totaal

€ 80.520,-

Toename jaarlijkse
beheerkosten
€ 5000,-

€ 5000,-

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
Besluitvorming door het Dagelijks Bestuur op 17 maart 2017.
Ambitiedocument Johannapolder.
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
De toename van het structureel budget van de beheerkosten Johannapolder, ten gevolge van de
omvorming tot struinnatuur kan binnen de begroting gedekt worden door het structureel
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begrotingsoverschot met € 5.000 te verlagen en de begrotingspost Gebiedsbeheer in programma 2
met het € 5.000 te verhogen. In de begroting 2018 zal hier rekening mee worden gehouden.
6. COMMUNICATIE
Het besluit en de maatregelen die hieruit voortvloeien zullen gecommuniceerd worden aan de
belanghebbenden die input hebben gegeven aan het ontwerp en de te nemen
beheermaatregelen. Ook zullen bij uitvoering van maatregelen belanghebbenden zoals bezoekers
van het gebied, tijdig worden geïnformeerd.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Dit voorstel is intern bij Staatsbosbeheer uitgewerkt en afgestemd. Het plan is in afstemming met
een aantal belanghebbenden tot stand gekomen. Zij hebben hun expertise ingebracht en/of
meegedacht als gebruiker van het gebied.

8. VERDERE PROCEDURE
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal uitvoering worden gegeven aan het besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van het natuur- en recreatieschap IJsselmonde,
mw. drs. N.E. Kösters,
accountmanager
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