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Op woensdag 9 september brachten de leden van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling een 

bezoek aan de Hooge Boezem achter Haastrecht. De aanleiding hiervoor was de reactie van de Zuid-

Hollandse natuur- en landschapsorganisaties op het provinciale hoofdlijnenakkoord waarin zij 

aangaven graag met Provinciale Staten in gesprek te gaan. De gezamenlijke organisaties1, verenigd in 

het Zuid-Hollandse Natuur- en Landschapsoverleg (NLO), hadden hier een toepasselijke locatie voor 

gekozen. In de Hooge Boezem achter Haastrecht komen diverse thema’s uit het hoofdlijnenakkoord 

namelijk samen: natuur, landschap, water, recreatie en cultureel erfgoed.  

 

Een deel van het gezelschap reisde gezamenlijk per bus vanaf het provinciehuis naar Haastrecht 

alwaar het gezelschap gecompleteerd werd met degenen die hier met eigen vervoer naartoe 

gekomen waren. Na ontvangst met koffie en thee startte het ochtendprogramma bestaande uit 

presentaties en dialoog.  

Welkom en voorstellen Statenleden 

Na een welkomstwoord van NLO voorzitter (en NMZH directeur) Alex Ouwehand kregen eerst de 

Statenleden het woord om zich voor te stellen en aan te geven wat hun ambities op het gebied van 

groen en natuur voor de komende vier jaar zouden zijn.  

Commissievoorzitter Marischa Kip gaf de aftrap en gaf aan dat het haar taak en ambitie was om als 

voorzitter alle vergaderingen gestructureerd te laten verlopen en ervoor te zorgen dat de commissie 

in de gelegenheid werd gesteld om zich goed te informeren en oriënteren door het afleggen van 

werkbezoeken zoals vandaag.  

Daarna was het de beurt aan Paul Rijken (CDA). Hij gaf aan dat het belangrijk is dat er een balans is 

tussen natuur, recreatie en landbouw. Maar ook het hervinden van een nieuwe balans na het 

verschuiven van taken van het rijk naar provincies en naar marktpartijen is voor hem een belangrijk 

thema. De financiering van het beheer van natuur- en recreatiegebieden zal een grote opgave zijn.  

Frits Paymans (VVD) benadrukte dat hij de komende periode zich wil gaan focussen op het 

onderscheid tussen fabels en feiten. Het is belangrijk om besluiten die genomen worden goed te 

kunnen onderbouwen.  

Anne Koning (PvdA) vertelde dat groen en recreatie bijdragen aan een goed vestigingsklimaat en 

soorten en leefgebieden in stand gehouden moeten worden, daarvoor bestaat breed draagvlak 

onder de inwoners van Zuid-Holland. De terugtredende overheid ziet zij daarbij wel als een punt van 

zorg.  
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Henk van Dieren (CU/SGP) gaf aan dat het belangrijk is om na een periode waarin veel plannen op 

papier zijn gezet nu echt een keer aan het werk te gaan. Daarbij is het belangrijk om zaken integraal 

te bekijken en natuur niet als een eiland te zien. Natuur moet dus geïntegreerd worden in andere 

beleidsvelden.  

Ook Huri Sahin (GL) benadrukte dat de uitvoering van plannen belangrijk is. Alles wat afgesproken is 

moet ook waargemaakt worden. Zij verwees hierbij ook naar het natuurmanifest dat de 

natuurorganisaties in de verkiezingstijd presenteerden. Dit zou niet in een la moeten verdwijnen, 

maar opgepakt moeten worden.  

Harm Groenendijk (PVV) vertelde dat het belangrijk is dat er ruimte is voor economische activiteiten 

in Zuid-Holland, maar dat deze het milieu en het landschap niet aan mogen tasten. Zijn partij is zuinig 

met het geven van subsidies.  

 

  
 

Pitches natuurorganisaties 

Na het voorstellen van de Statenleden was het woord aan de natuurorganisaties. Aan de hand van 

korte pitches gaven zij de Statenleden boodschappen mee over belangrijke opgaven die de komende 

vier jaar zullen gaan spelen.  

Nationaal natuurnetwerk en efficiënt beheer 

De eerste pitch werd gehouden door Wyke Smit (Natuurmonumenten). Natuurmonumenten is een 

vereniging van meer dan 730.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. 

De pitch ging over de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur geheten) en efficiënt beheer.  
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Het droombeeld is een aantrekkelijk en soortenrijk Zuid-
Holland…. 

 
.. daarvoor is voltooiing van het NNN nodig…  

 
… maar de realisatie blijft nog achter…. 

 
… dus is verbetering nodig. 

 

In de discussie naar aanleiding van deze pitch werden de afspraken over gelijkberechtiging aan de 

orde gesteld. Deze zorgen er nu voor dat doorlevering en het in beheer nemen van gebieden 

vertraging oploopt. In andere provincies lijkt dit soepeler te lopen. Het is belangrijk dat dit proces in 

Zuid-Holland weer op gang komt en de knelpunten die er nu zijn verholpen worden.  

Mens en natuur 

De volgende pitch werd gehouden door Daphne Teeling van IVN. IVN is een maatschappelijke 

organisatie met 1500 vrijwilligers in Zuid-Holland, en werkt aan het betrekken van mensen (van jong 

tot oud) bij natuur en groen. Natuur en groen leveren namelijk een keur aan diensten en dragen bij 

aan een beter leefklimaat en een duurzame samenleving. De pitch ging over de verbinding tussen 

mens en natuur.  
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De meeste Zuid-Hollanders wonen in de stad, terwijl de 
natuur daarbuiten ligt… 

 
… en van belang is voor plezierig wonen, werken, recreëren…  

 
… en spelen… 

 
… daarbij is ook een rol voor de provincie weggegeld.  

 

In de discussie naar aanleiding van deze pitch werd opgemerkt dat steden te centraal gericht zijn, die 

zouden zich meer naar buiten moeten richten. Via stapstenen en groene lopers kan een verbinding 

gecreëerd worden tussen de stad en de groene omgeving daarbuiten. Bij de inzet op de verbinding 

tussen mens en natuur is continuïteit vanuit de overheid belangrijk, maar daar is de overheid niet 

altijd even goed in. Nu is dus het moment om daar iets aan te veranderen.  

De Groene Motor 

De volgende pitch gaf Michiel Houtzagers (Zuid-Hollands Landschap). Het Zuid-Hollands Landschap is 

een stichting met ca. 50.000 donateurs die natuur en landschap in Zuid-Holland veilig stelt door 

gebieden aan te kopen, te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken.  

De pitch had als onderwerp De Groene Motor, een provinciaal programma dat vrijwilligerswerk in 

groen en erfgoed stimuleert en ondersteunt met bijvoorbeeld opleidingen, verzekeringen, en 

gereedschap. Het programma is ondergebracht bij het samenwerkingsverband Landschap & Erfgoed 

Zuid-Holland dat bestaat uit het Zuid-Hollands Landschap en het Erfgoedhuis Zuid-Holland. In de 

Programmaraad van de Groene Motor zijn 10 organisaties vertegenwoordigd die het totale werkveld 

bestrijken. 

In de pitch werd duidelijk gemaakt dat de Groene Motor zowel zorgt voor de verbinding tussen de 

groene partijen als voor de verbinding van mensen met natuur. Hiermee geeft De Groene Motor 

concreet invulling aan leefomgevingskwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. Ook verbindt De 

Groene Motor op natuurlijke wijze groen met erfgoed, gezondheid en andere sectoren. 
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De Groene motor is veelzijdig… 

 
… en de programmaraad bestrijkt het hele werkveld… 

 
… zo kunnen vrijwilligers van stad en land verbonden 
worden… 

 
.. en wordt invulling gegeven aan maatschappelijke 
betrokkenheid.  

 

In de discussie naar aanleiding van deze pitch werd ingegaan op de vrijwilligersdag die afgelopen 

voorjaar werd georganiseerd op landgoed Nieuw-Leeuwenhorst. Het overweldigende  aantal 

aanmeldingen maakte duidelijk dat er in Zuid-Holland een enorme groep mensen is die zich graag wil 

inzetten voor de leefomgeving. Het is belangrijk om hen daarbij te blijven ondersteunen. 

De toekomst van recreëren in Zuid-Holland 

Vervolgens was het woord aan Jasper Kuipers (Staatsbosbeheer). Staatsbosbeheer is een zelfstandig 

bestuursorgaan van de Rijksoverheid en richt zich op het beschermen en ontwikkelen van het 

kenmerkende groene erfgoed van Nederland.  De pitch ging over de recreatiegebieden in Zuid-

Holland en de opgaven die er op dit vlak liggen. 
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Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid in Zuid-Holland…. 

 
… is er nog veel groen… 

 
.. dat is een succes te noemen… 

 
… maar de bekendheid van deze gebieden kan beter.  

 

Naar aanleiding van deze pitch werd de vraag gesteld hoe de verhouding ligt tussen de functies 

recreatie en natuur. Er worden keuzes gemaakt tussen beschermen, beleven en genieten. In 

sommige gebieden ligt de nadruk dus niet op natuurwaarden, maar meer op recreatie. Je moet hierin 

durven kiezen, niet ieder gebied moet hetzelfde zijn.  

Toezicht en handhaving 

De volgende spreker was Arjen Siebel (Dunea). Dunea levert drinkwater aan circa 1,3 miljoen mensen 

in het westen van Zuid-Holland en beheert de duinen tussen Monster en Katwijk en beschermt de 

waterwinning. De pitch ging over toezicht en handhaving.  
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De duinwachter draagt bij aan zorg voor de duinen en 
drinkwater… 

 
.. maar is zeldzaam… 

 
… het wenkend perspectief is een grotere trefkans… 

 
… daarvoor moeten kunst en vakmanschap onderhouden 
blijven. 

Na de pitch werd de vraag gesteld of stropers op dit moment in de duinen een probleem zijn. Dunea 

heeft hier niet mee te maken, maar Natuurmonumenten heeft wel problemen gehad met een 

handelaar die in de duinen van Voorne vogels ving. Wietplantages in Natura 2000 gebieden vormen 

wel een groot probleem.  

De transitie naar duurzame energie 

De laatste pitch werd gegeven door Alex Ouwehand (Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland). De 

NMZH komt op voor een duurzame samenleving. Zij richt zich hierbij op de natuur en het milieu in 

Zuid-Holland en doet dit samen met circa 300 lokale en regionale organisaties. De pitch ging over 

duurzame energie en de verbinding hiervan met natuur.  
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Het hoofdlijnenakkoord biedt goede perspectieven… 

 
….om vanuit een uitgebreid en stevig netwerk… 

 
… samen met de provincie aan de slag te gaan. 

 

 

Het veld in 

Na de lunch was het tijd om het veld in te gaan. Een stralende zon en een blauwe lucht met wat 

Hollandse wolkjes maakten dit een aangenaam vooruitzicht. In het veld werd er onder leiding van 

gidsen van het Zuid-Hollands Landschap en IVN IJssel en Gouwe een bezoek gebracht aan het 

natuurgebied de Hooge Boezem en aan de historische boezemmolen.  

 

  
 

Boezemmolen nr. 6 

De Molen achter Haastrecht is een bijzonder monument. Het maakt deel uit van het cultuurhistorisch 

en waterstaatkundig waardevolle complex de Hooge Boezem achter Haastrecht dat bekend is als de 
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oudste tweetrapsbemaling van Nederland. Deze molen is als enige van een reeks van zeven molens 

overgebleven en kan hier nog als laatste getuigen van de eeuwenlange polderbemalingshistorie van 

de Lopiker- en Krimpenerwaard. De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de molen en polders 

van de Hooge Boezem aangekocht om het cultuurhistorisch waardevolle landschap voor de toekomst 

te behouden. Op dit moment wordt er hard aan gewerkt om de molen te restaureren zodat deze zijn 

vroegere functie, het opmalen van overtollig polderwater, weer kan vervullen. Een kijkje in de molen 

liet zien dat die restauratie nog een hele klus is.  

 

  
 

Hooge Boezem achter Haastrecht 

In de Hooge Boezem achter Haastrecht heeft het Zuid-Hollands Landschap samen met het 

Waterschap De Stichtse Rijnlanden nieuwe natuur ontwikkeld in combinatie met waterberging. De 

nieuwe natuur heeft nu al, kort na de aanleg, een grote aantrekkingskracht op vogels. In 2014 

kwamen er maar liefst 50 soorten vogels tot broeden, waaronder 13 soorten van de rode lijst 

(broedvogels die bedreigd worden in hun voortbestaan in Nederland). Bijzonder is dat het gebied zo 

aantrekkelijk is voor vogels dat de dieren tot vlak bij de wandelpaden en het fietspad te zien zijn. 

Ondanks dat er maar gelegenheid was om een klein stukje van het gebied te bekijken, lukte het met 

de enthousiaste ondersteuning van de gidsen om een goede indruk van de vogelrijkdom van dit 

gebied te krijgen: een bruine kiekendief, grote zilverreiger en lepelaar vlogen langs. En iedereen was 

onder de indruk van de grote groepen kieviten die zo nu en dan met zijn allen als één organisme 

opvlogen om even later weer neer te strijken. 
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Borrel en afsluiting 

Na het veldbezoek werd de dag afgesloten met een borrel waarbij Alex Ouwehand namens de 

natuur- en landschapsorganisaties de Statenleden bedankte voor hun komst en aangaf dat zij altijd 

bij de organisaties terecht kunnen voor informatie, meedenken of het uitwisselen van standpunten 

etc. Namens de Statenleden bedankte commissievoorzitter Marischa Kip de natuurorganisaties voor 

het werkbezoek.  
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Deelnemerslijst en contactgegevens natuur en landschapsorganisaties 

Provincie Zuid-Holland 

Naam Organisatie 

Henk van Dieren Provinciale Staten (CU/SGP) 

Marijke van Dobben de Bruijn (alleen ’s middags 
aanwezig) 

Provinciale Staten (VVD) 

Harm Groenendijk Provinciale Staten (PVV) 

Marischa Kip Provinciale Staten (Commissievoorzitter) 

Robert Klumpes Provinciale Staten (GroenLinks) 

Anne Koning Provinciale Staten (PvdA) 

Lydian de Leede   Statengriffie Provincie Zuid-Holland 

Frits Paymans Provinciale Staten (VVD) 

Berend Potjer Provinciale Staten (GroenLinks) 

Paul Rjjken Provinciale Staten (CDA) 

Huri Sahin Provinciale Staten (GroenLinks) 

Carla van Viegen (alleen ’s middags aanwezig) Provinciale Staten (PvdD) 

Natuurorganisaties 

Naam Functie en organisatie Contact 

Jan van Dijk Stafmedewerker Terreinen & Opstallen 
Zuid-Hollands Landschap 

j.vandijk@zhl.nl 
010-2722222 

Michiel Houtzagers  Directeur 
Zuid-Hollands Landschap 

M.Houtzagers@zhl.nl 
010-2722222 

Susanne Kuijpers Regisseur ruimtelijke ordening, natuur 
en landschap 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

S.Kuijpers@milieufederatie.nl 
070-3040114 

Jasper Kuipers  Directeur Zuid-Holland 
Staatsbosbeheer 

J.Kuipers@staatsbosbeheer.nl 
030-6926111 

Peter Mol Programmaleider 
IVN 

p.mol@ivn.nl 
070-3023030 

Alex Ouwehand  Directeur 
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

A.Ouwehand@milieufederatie.nl 
070-3040114 

Dirk Polder Coördinator De Groene Motor 
Landschap & Erfgoed Zuid-Holland 

d.polder@landschaperfgoedzh.nl 
015-2154358 

Warner Reinink Regiohoofd Veenweiden 
Zuid-Hollands Landschap 

W.Reinink@zhl.nl  
010-2722222 

Ton van Rossum Voorzitter en natuurgids 
IVN afdeling IJssel en Gouwe 

t.vanrossum@ziggo.nl  

Arjen Siebel  Afdelingsmanager Natuur 
Dunea 

A.Siebel@dunea.nl 
06-3027 8969 

Wyke Smit Adjunct regiodirecteur/ 
programmamanager 
Natuurmonumenten 

w.smit@natuurmonumenten.nl 
010-2170141 

Daphne Teeling Regiodirecteur Zuidwest 
IVN 

d.i.teeling@ivn.nl 
070-3023030 

Judith Tegelaers Directeur 
Erfgoedhuis Zuid-Holland 

tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl 
015 215 43 70 

Anneklaar Wijnants Medewerker Extern Beleid 
Natuurmonumenten 

A.Wijnants@natuurmonumenten.nl 
010-2170141 
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