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Ontbrekende schakel in de Spuimonding
Het Spui is de rivier die Voorne-Putten scheidt van de Hoekse Waard. Aan de westkant bij de monding in het Haringvliet liggen de Be-
ningerslikken. Ten noorden daarvan liggen twee buitendijkse polders: de Beningerwaard en de polder Zuidoord. Deze oorspronkelijke 
schorren (of gorzen) zijn omstreeks 1810 bedijkt en in landbouwkundig gebruik genomen. De bedoeling van het project Deltanatuur is 
om deze polders weer onderdeel te laten zijn van de waterrijke buitendijkse natuur. Zo ontstaat in de monding van het Spui een robuust 
natuurgebied. De gronden aan weerszijden van het Spui zijn grotendeels aangekocht. Eén schakel is niet geregeld: polder Zuidoord.

Deltawerken keerden het tij voor natuur
Voordat het Haringvliet in 1971 werd afgesloten, stond de zeearm in 
verbinding met de Noordzee. Het water was brak en kende een flink 
getij. Langs de oevers van het Haringvliet kon je vele vogelsoorten 
aantreffen: eenden, ganzen, sterns en steltlopers zoals de tureluur. 
Het Haringvliet kende de grootste broedkolonie kluten van Europa. 
De aanleg van de Deltawerken bracht veiligheid. De schaduwkanten 
ervan werden pas later zichtbaar. Door de bouw van de Haringvliet
dam werd het Haringvliet een zoetwatermeer. De slikken en gorzen 
die normaal bij vloed onderliepen met zout tot brak water, werden 
ingepolderd en in gebruik genomen door de landbouw. De invloed 
van het zoute water verdween en de getijdenslag viel terug van bijna 
2 meter tot circa 30 centimeter. 
Met het verlies van de getijdenwerking is 3.750 hectare getijden
natuur in het Haringvliet verdwenen.

Deltanatuur
Het programma Deltanatuur is de verzamelnaam voor de aanleg van 
nieuwe gevarieerde, grote waterlandschappen in de Biesbosch, langs 
de rivieroevers en kustranden van de ZuidHollandse eilanden. Het is 
ook de naam van het samenwerkingsverband dat deze landschappen, 
in nauwe samenwerking met de regio, wil realiseren en herstellen. 

Onder de vlag van Deltanatuur werken de rijksoverheid, de  
provincies ZuidHolland en NoordBrabant, lokale overheden en 
maatschappelijke organisaties samen om het verlies van bijzondere 
kustnatuur als gevolg van de Deltawerken te compenseren.  

Het initiatief om het programma Deltanatuur op te zetten werd 
genomen door Kabinet en Tweede Kamer. Deltanatuur wordt met 
142 miljoen euro gefinancierd uit de opbrengsten van de verkoop 
van aardgas, de zogenaamde ICESgelden. Het startschot viel in 
1999 met als doel om binnen vijftien jaar nieuwe, natte natuur op te 
leveren langs het Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch. 
In 2013 moet er in de vijf zoekgebieden Biesbosch, Noordrand 
GoereeOverflakkee, Spuimonding, Zuidrand Hoekse Waard en 
Oude Maas 2.400 hectare nieuwe natte natuur gerealiseerd zijn. 
Voorbeelden van reeds afgeronde projecten zijn de Oeverlanden 
Hollands Diep langs de Hoekse Waard, het eiland Tiengemeten en de 
Westplaat op de noordrand van GoereeOverflakkee. 

Ruim 1000 hectare getijdennatuur in 
Spuimonding
Aan beide zijden van de Spuimonding liggen al grote en kleinere 
natuurgebieden: 
• Beningerslikken (377 ha)
• Korendijkse Slikken (457 ha)
• enkele kleinere gorzen (80 ha)

Daarnaast is er voor Deltanatuur al buitendijkse landbouwgrond 
gekocht: 
• Leenheerenpolder (188 ha)
• Beningerwaard (70 ha)
• Buitengorzen Beningerwaard (35 ha)



De polder die nog niet is verworven is polder Zuidoord. De polder 
ligt buitendijks en de bodem bestaat uit lichte klei en is daarmee 
goede landbouwgrond. Er is één eigenaar: de laatste agrariër die 
uitgekocht moet worden. 
De polder is 63 hectare groot, pas omstreeks 1810 ingepolderd en 
heeft een hoogte tussen 50 en 80 cm boven NAP. Door de aanleg 
van enkele kreken kan een groot deel van de polder onder getijden
invloed worden gebracht. Dat maakt de polder aantrekkelijk voor 
natuurwaarden. 

Ook in de Buitengorzen Beningerwaard moeten nog twee percelen 
van in totaal vijftien hectare worden gekocht. Het bestemmingsplan 
maakt het mogelijk deze percelen te verwerven.
Met de aankoop van de ontbrekende hectares zal een aaneenge
sloten gebied van 1.160 hectare ontstaan. Daarvan ligt 560 hectare 
op het grondgebied van gemeente Bernisse. 

Natura 2000
Alle genoemde polders worden onderdeel van het Natura 2000
gebied Haringvliet. Dat maakt dat in het gebied weinig ontwikke
lingsperspectief is voor de landbouw. Ook toekomstige veiligheids
eisen en de Kaderrichtlijn Water stellen in dat opzicht beperkingen 
voor economisch gebruik, terwijl natuurontwikkeling juist goed te 
combineren is.
Door de grote schaal van het gebied is recreatief gebruik goed 
mogelijk zonder verstoring van kwetsbare natuurwaarden, zoals 
broedende rietvogels en steltlopers. 
Grote natuurgebieden zijn bovendien van belang voor soorten als 
zeearend en bever. De waterhuishouding en rivierdynamiek  
kunnen – zonder overlast voor de landbouw – aan de natuur bijdragen. 

Natuur van de delta
De gebieden in de Spuimonding zullen ruimte bieden aan een aantal 
internationaal zeldzame habitattypen. Het gaat om voedselrijke 
zoomvormende ruigten met soorten als heemst (brakwaterplant), 
Atlantische schorren en slikoevers van rivieren en rivierbos. 
Voor vissen levert het gebied paai en broedmogelijkheden. Zeldza
me soorten die hier kunnen voorkomen zijn de zeeprik, de rivierprik 
en blauwborst (broedvogel). De Noordse woelmuis zal hier een leef
gebied vinden. Vogelsoorten die speciale bescherming vragen zijn 
bijvoorbeeld de lepelaar, kleine zilverreiger en krakeend. Uiteindelijk 
is het gebied groot genoeg om rietvogelsoorten als baardmannetje, 
kwak en kiekendief tot broeden te verleiden.

Recreatieve mogelijkheden
Door het natuurgebied komen verharde en onverharde wandelpa
den. De bestaande fiets en wandelmogelijkheden (met name bij 
de Bernisse) worden daardoor uitgebreid. Langs het gebied kan 
gescheiden van de auto’s gefietst worden, in het gebied zelf langs 
de Spuioever. Het “rondje Voorne” wordt daarmee een veilige 
fietsroute.

Uit onderzoek op Tiengemeten en de Oeverlanden blijkt dat publiek 
dit soort gebieden hoog waardeert. Op Tiengemeten komen nu al 
ruim 20.000 bezoekers vanuit de wijde omgeving. Van de Oever
landen wordt veel gebruik gemaakt door mensen uit de directe 
omgeving die er ook regelmatig terugkomen. 

Uit de NIPOenquête De Nederlander en Natuur blijkt het volgende:
•  95% van de Nederlanders vindt natuur heel belangrijk; 
•  93% vindt dat de overheid voldoende geld aan natuur moet  

besteden; 
•  74% vindt dat de overheid landbouwgrond moet kopen om terug 

te geven aan de natuur; 
•  44% vindt dat daarvoor in het uiterste geval ook agrarische grond 

onteigend mag worden

Standpunt Natuurmonumenten
Natuurmonumenten staat achter de doelen van Deltanatuur: 
realisatie van grootschalige natte natuur in ZuidHolland met re
creatief medegebruik. Deze ontwikkeling is niet alleen belangrijk 
voor kwetsbare (internationale) natuurwaarden, maar ook van 
belang als uitloopgebied voor de aangrenzende zuidelijke Rand
stad. Mensen hebben behoefte aan uitwaaigebied en vinden dat 
in natuur zoals Deltanatuur die aanlegt. Natuurmonumenten is 
beoogd beheerder van de natuurgebieden langs de Spuimonding. 
Van de gebieden die Natuurmonumenten in de noordelijke Delta 
beheert liggen de Spuimondgebieden het dichtst bij dat stedelijk 
gebied.
In 1995 heeft Natuurmonumenten een natuurvisie geschreven 
over het Spuimondgebied. Via het programma Deltanatuur wordt 
nu gewerkt aan de realisatie van dit project. Daarvoor moet land
bouwgrond worden omgevormd tot natuur. Natuurmonumenten 
is voorstander van vrijwillige verwerving van gronden, maar vindt 
onteigening ten behoeve van natuurherstel acceptabel.



Natuurmonumenten
Postbus 9955
1243 ZS ’sGraveland
T (035) 655 99 11
www.natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Ganzen en muggen?
Ganzen horen thuis in het Deltagebied en hun aanwezigheid kan 
worden beschouwd als een succes van het gevoerde natuurbeheer. 
Overlast door overzomerende ganzen moet echter niet groter 
worden en het liefst verminderen. Deltanatuur wil met de inrichting 
van de natuurgebieden ganzenpopulaties ‘sturen’. Het toekomstige 
natuurgebied wordt zo ingericht dat het voor ganzen geen aantrekke
lijk broedgebied is. Dat komt doordat een groot deel van het gebied 
regelmatig overspoelt. Het gebied zal wel voedselmogelijkheden 
bieden, met name voor overwinterende ganzen.
Ten opzichte van de huidige situatie is géén extra muggenoverlast te 
verwachten. Muggen groeien op in kleine stilstaande wateren, waar 
hun vijanden (vissen en amfibieën) niet kunnen komen. In de nieuwe 
natuurgebieden komt dergelijk water niet voor en zijn er voor de 
mug juist veel natuurlijke vijanden.

Veiligheid
Langs het Spui blijft de bestaande primaire waterkering intact. De  
geplande natuur ligt buitendijks. In de kades, die de huidige land
bouwpolders beschermen, zullen bressen worden gemaakt.
•  55% van het gebied staat regelmatig onder water onder invloed 

van getijden; 
• bij gemiddeld laag water is dat 25%; 
• bij gemiddeld hoog water is dat 80%.
Bij hoogwater kan water tot de primaire dijk komen. Deze wordt 
daarom versterkt met grond die bij de natuurinrichting vrijkomt. 
De monumentale boerderij langs de Zuidoordse dijk wordt buiten 
het natuurgebied gehouden en via een omlegging van de primaire 
waterkering beschermd. Het huis in de Beningerwaard zal worden 
gesloopt.

Verwerving grond
Binnen het programma Deltanatuur wordt grond in principe op 
vrijwillige basis verworven. Omdat dan niet altijd een passende 
vergoeding kan worden geboden is voor een aantal gebieden een 
aankoopstrategieplan opgesteld. Op basis van een aankoopstrategie
plan kan een volledige schadeloosstelling worden geboden. Daarbij 
geldt als voorwaarde dat de natuurbestemming planologisch moet 
worden vastgelegd. 
De provincie heeft de mogelijkheid om een bestemmingsplan te 
maken (inpassingsplan) om de natuurbestemming te regelen. Als dit 
niet gebeurt, wordt schadeloosstelling vanwege Europese wetgeving 
opgevat als staatssteun aan een bedrijf. Dit is niet toegestaan.
In ZuidHolland is al meerdere malen gebruik gemaakt van het in
strument inpassingsplan om aankoop op basis van schadeloosstelling 
mogelijk te houden.

Op basis van een inpassingsplan met een natuurbestemming zou het 
onteigeningsinstrument kunnen worden ingezet. Dat wil niet zeggen 
dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Meestal komen verkoper en aan
koper tot een vergelijk. Daarom is onteigening voor natuur slechts 
enkele keren nodig geweest, onder andere in Reeuwijk (2000) en 
Goedereede (2005).

Verwerving van grond voor Deltanatuur moet op tijd plaatsvinden 
omdat de provincie met het rijk heeft afgesproken dat in 2013 de 
doelstellingen voor Deltanatuur gerealiseerd zullen zijn.
Van de 2.400 hectare Deltanatuur is inmiddels 1.000 hectare 
aan gelegd. 800 hectare is in uitvoering. Er moet nog 600 hectare 
worden aangekocht .

Waar is meer info te vinden?
Meer informatie over Deltanatuur kunt u vinden op de website 
www.deltanatuur.nl.

Contactpersonen
• Natuurmonumenten: Quirin Smeele, 
 q.smeele@natuurmonumenten.nl, T (06) 5429 52 85
• Deltanatuur: Willy Cornelissen,  
 w.cornelissen@pzh.nl, T (010) 402 61 59
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