Spuimonding
Oost
Een nieuwe schakel in de groene zone
langs het Haringvliet en het Spui
Aan de oostkant van het Spui komt een afwisselend natuurgebied. Eb en vloed keren terug
in het gebied en dat zorgt voor veel dynamiek.
De provincie Zuid-Holland richt het natuurgebied na de zomer van 2016 in. Het gebied
sluit aan op het bestaande natuur- en recreatiegebied de Korendijkse Slikken. Inwoners van de
Hoeksche Waard krijgen er een mooi wandelgebied en uitzichtpunt bij. Het leefgebied van
de Noordse Woelmuis en bijzondere watervogels wordt groter.

De Spuimonding is het gebied waar de rivier het Spui
uitmondt in het Haringvliet. Op de westelijke oever ligt
sinds 2014 het natuurgebied Spuimonding West.
Ook op de oostelijke oever legt de provincie nu een
bijzonder natuurgebied aan. Dit gebied, op het uiterste
puntje van de Hoeksche Waard nabij Goudswaard,
krijgt straks wisselende waterstanden. De Leenheerengorzenpolder en de gorzen langs het Spui versterken de
groene zone tussen het Haringvliet en de Oude Maas
en tussen de Hoeksche Waard en Voorne-Putten.

Bijzondere natuur
Spuimonding Oost wordt met een geul verbonden
met het Spui waardoor eb en vloed het gebied in en
uit kunnen stromen. Door het verschil tussen eb en
vloed ontstaat er een interessant landschap met
kreken, slikken, riet- en biezenvelden en wilgenbos.
Mooi om langs te wandelen en aantrekkelijk voor
vogels, amfibieën en planten.

Straks groeien en bloeien hier de spindotter, sint-janskruid
en de rode waterereprijs. De slikken en ondiepe poelen
trekken ook veel watervogels zoals de lepelaar, de kluut,
de grutto, de tureluur en de kleine plevier aan. Vanaf een
speciaal uitkijkpunt kunnen vogelliefhebbers genieten van
deze bijzondere watervogels. Ook past dit landschap
prima bij de Noordse Woelmuis; een vrij zeldzaam diertje
in ons land.

Wat gaat er precies gebeuren?
De Leenheerengorzenpolder en de buitendijkse gorzen
zijn samen 61 hectare groot. De Leenheerengorzenpolder
ligt buitendijks langs de Westdijk. Deze dijk geldt als
hoofdwaterkering en is onlangs door het waterschap
Hollandse Delta versterkt. Eerst wordt voedselrijke
grond afgegraven en worden kreken, poelen en
geulen aangelegd. Vervolgens legt de aannemer
een parkeerplaats, wandelpaden en een
uitkijkpunt aan. Als de inrichting gereed is,
wordt het gebied via een geul met
het Spui verbonden.

In juni 2016 heeft aannemer Van den Herik de
opdracht gekregen om het natuurgebied te ontwikkelen. Op dit moment werken zij aan het definitieve
ontwerp en worden de benodigde vergunningen
aangevraagd. Zodra de vergunningen binnen zijn,
starten na de zomer van 2016 de werkzaamheden in
het veld. Het terrein wordt afgebakend en er wordt
een bouwkeet geplaatst. Aansluitend starten de
graafwerkzaamheden. In het voorjaar van 2017
worden de recreatievoorzieningen aangelegd en kan
de Leenheerengorzenpolder in verbinding worden
gebracht met het Spui. Maar eerst toetst het waterschap Hollandse Delta of aan alle wettelijke veiligheidseisen is voldaan. De terugkeer van het getij
gebeurt immers alleen onder strenge voorwaarden.
De veiligheid staat daarbij voorop. Als alles volgens
planning verloopt, wordt het gebied in de zomer
van 2017 opengesteld.

Achtergrond
Spuimonding Oost maakt deel uit van het Europese
programma Natura 2000 dat tot doel heeft om
natuurgebieden binnen Europa met elkaar te
verbinden. Door op Europese schaal afspraken te
maken, wordt voorkomen dat natuurgebieden
geïsoleerd komen te liggen en dieren- en plantensoorten afnemen of uitsterven. Een van de doelen
in Spuimonding Oost is bijvoorbeeld om het leefgebied van de Noordse Woelmuis uit te breiden.
De natuurlijke inrichting van Spuimonding Oost kent
een lange aanloopperiode. In mei 2009 zijn de
gronden van de Leenheerenpolder en Leenheerengorzenpolder verworven. In eerste instantie was het
de bedoeling om beide polders om te vormen tot een
waterrijk natuurgebied met daarbij passende
recreatievoorzieningen.

Inmiddels beperkt het projectgebied zich tot de Leenheerengorzenpolder en de buitendijkse gorzen.

Partners
Spuimonding Oost is een groenproject van de provincie
Zuid-Holland en wordt uitgevoerd door het projectbureau
Deltanatuur in nauwe samenwerking met de gemeente
Korendijk, Rijkswaterstaat en waterschap Hollandse Delta.

Bezoek ook de andere Deltanatuurgebieden!
Het project Deltanatuur van de provincie Zuid-Holland
heeft de afgelopen 15 jaar tientallen waterrijke natuurgebieden aangelegd tussen de Biesbosch en de Noordzeekust. Alles bij elkaar zo’n 2.000 hectare.
Hoewel de natuur nog relatief nieuw is, zijn er nu al
opmerkelijke successen geboekt. De zeearend is teruggekeerd en broedt weer in de Biesbosch en er zijn grote
aantallen lepelaars op de natuurgebieden afgekomen.
Ook blijkt dat de migratie tussen de natuurgebieden op
gang komt: de bever rukt vanuit de Biesbosch op richting
de Noordzeekust. Hij wordt inmiddels ook gesignaleerd in
natuurgebieden langs de Oude Maas en het Haringvliet.
De meeste Deltanatuurgebieden zijn toegankelijk
voor natuurgerichte recreatie en dragen bij
aan de waterveiligheid (waterberging,
Ruimte voor de Rivieren). Voor een
kaart met alle gebieden, kijk op
www.deltanatuur.nl

Colofon
Spuimonding Oost maakt deel uit van het programma
Deltanatuur van de provincie Zuid-Holland. Dit programma
heeft in totaal 22 waterrijke natuurgebieden aangelegd
tussen de Biesbosch en het Haringvliet. U mag overal in
om te fietsen of te wandelen. In sommige gebieden kunt
u ook kanoën.

Vragen?
Bel of e-mail ons via het Klant Contact Centrum van de
provincie Zuid-Holland. Telefoon: 070 441 66 22,
e-mail: zuidholland@pzh.nl. Ook kunt u een projectbeschrijving vinden op de website www.deltanatuur.nl
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Wat is de planning?

