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MEER INFORMATIE
De Landschapstafel Voorne-Putten is tot stand gekomen 

op initiatief van de Provincie Zuid-Holland. In het verleden 

werden subsidies op het gebied van recreatie, landbouw 

en natuur door de provincie op projectbasis toegekend. 

Tegelijkertijd ontstond er meer behoefte aan samenhang 

en flexibiliteit. De provincie heeft daarom gekozen om 

subsidies meer op basis van programma’s toe te kennen 

in plaats van aan individuele projecten en de middelen te 

koppelen aan provinciale doelen (het wat). En het vervol-

gens aan de regionale partijen over te laten met welke 

projecten de programma’s worden gevuld (het hoe). Daar-

voor moest wel regionale samenwerking worden georga-

niseerd rond het thema landschap: de Landschapstafels.

Zo is ook de Landschapstafel Voorne-Putten tot stand ge-

komen, die bestaat uit alle 4 gemeenten, diverse natuur- 

en agrarische organisaties, ondernemersverenigingen, 

waterschap, recreatieschap, Marketing Voorne-Putten en 

enkele ondernemers. De landschapstafel Voorne-Putten 

heeft in mei 2016 haar Investeringsagenda ingediend 

en eind 2016 een subsidie van € 2,5 miljoen toegezegd 

gekregen ter uitvoering van deze agenda. 

Daarmee is de Landschapstafel in 2017 aan de gang 

gegaan, eerst met het formaliseren van allerlei zaken 

(samenwerkingsovereenkomst, bijdragereglement ed.)  

en daarna met het stimuleren van projecten en bijdrage- 

aanvragen. Dit heeft er toe geleid dat medio 2018 er  

12 projecten zijn ingediend en goedgekeurd en dat er 

zeker nog een soortgelijk aantal projecten op de rol staan 

om in het najaar van 2018 goedgekeurd te worden. 

Nu is het tijd om het werk van de Landschapstafel en van 

de projectindieners breder uit te dragen en daarmee an-

deren te motiveren om ook met projectideeën te komen 

en de samenwerking met de Landschapstafel te zoeken.
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VOORNE-PUTTEN

Voor nadere informatie kunt u terecht bij
Leo Dorst, secretaris LST-VP,  

Samenwerkingsverband Voorne-Putten,  

  t 06 22 63 81 94       e  lj.dorst@westvoorne.nl
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SAMENWERKINGVOORNEPUTTEN.NL

In deze folder vindt u de 12 goedgekeurde en gestarte  
projecten. Maar er komen nog meer projecten aan, die naar  
verwachting in het najaar van 2018 worden ingediend.  
Het merendeel zal ook goedgekeurd worden en van start gaan.

 1  Hoogstamboomgaard De Groene Waal (in Zwartewaal)

 2  Wijn en Fruit Themapark Domein de Vier Ambachten  
(bij Simonshaven)

 3  Mountainbike route Oostvoornse Meer  
(Stichting Ruiter- en Menroutes, Westvoorne)

 4  Meer weidevogels op VP door Kruidenrijk Grasland  
(Natuurlijk Voorne-Putten)

 5  Versterking Ecologische hoofdstructuur Strype  
(Westvoorne – particulier initiatief)

 6  Natuurvriendelijke oevers kreek Stuifakker  
(Gemeente Westvoorne)

 7 Simonshaven Nissewaard (Gemeente Nissewaard)

 8  Versterking biodiversiteit voedselbos Zonnehoeve  
(bij Camping Zonnehoeve, Oudenhoorn)

 9  Educatie en natuurbeleving strand  
(Stichting Strand in Zicht, Oostvoorne)

 10  Verbinding over Zuiddijk voor fietsers en wandelaars  
(camping ’t Weergors, Hellevoetsluis)

 11  De Brielsche Fruittuin: 'eten, spelen en beleven'  
(Landwinkel Klok, Brielle)
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PROEFSCHUUR:  
VOORNE-PUTTEN OP JE BORD!

Ruim 50 boeren en tuinders van Voorne-Putten werken samen 
om verse producten die hier geteeld worden aan te bieden in 
de lokale winkelschappen. Direct van de grond of uit de kas op 
het bord. Lekker vers van dichtbij.

Onder het label van de Proefschuur zijn zij herkenbaar voor de klant. 
Het voedsel legt een korte reisafstand af waardoor het supervers in 
het winkelschap ligt. Goed voor het milieu en prettig voor de smaak-
bewuste inwoners en toeristen op Voorne-Putten.   

In 2017 is De Proefschuur Coöperatie U.A. ontstaan. Op de website 
staan de verkooppunten waar De Proefschuur producten verkrijgbaar 
zijn. Ook lees je alles over de trotse boeren en tuinders die samen 
met hun gezinnen, vol liefde voor hun vak, het lekkerste voedsel 
telen. Voor meer informatie: service@deproefschuur.com

LOCATIE Konneweg 4B, 3234 KG Tinte 
MEER INFO www.deproefschuur.com

Vers Van Voorne vertelt het verhaal van de Nederlandse 
tuinbouw, over gezonde voeding, welbevinden en het gebruik 
van zonne-energie en geothermie. Het bedrijf gaat hiermee 
verder dan een traditioneel tuinbouwbedrijf en staat open 
voor bezoek van bewoners en toeristen (ook zeer geschikt bij 
minder goed weer).

In 2017 is de kas gebouwd en zijn de eerste gewassen geteeld. De 
komende jaren wordt dit verder uitgebreid met andere gewassen en 
teelten. De bijdrage van de Landschapstafel Voorne-Putten maakt 
het mogelijk om de functies educatie en bezoek verder te ontwikke-
len. Hierdoor kan er een grotere doelgroep beter worden bereikt. 

LOCATIE  Konneweg 4B, 3234 KG Tinte 
MEER INFO  www.versvanvoorne.nl

VOORKANT

ACHTERKANT



12 DUURZAME 
PROJECTEN OP 
VOORNE-PUTTEN
De Landschapstafel Voorne-Putten is formeel ingesteld 

in het voorjaar van 2016. Op basis van een subsidie van 

de Provincie Zuid-Holland is zij in staat om projecten 

op het gebied van ‘Versterken Agrarisch Ondernemer-

schap’, ‘Bevorderen groenbeleving en recreatie’ en 

‘Biodiversiteit’ te entameren, te beoordelen en een 

bijdrage daarvoor vast te stellen. Die projecten kun-

nen ingediend worden door allerlei initiatiefnemers: 

gemeenten, recreatieschap, natuurorganisaties, maar 

ook door particulieren die actief zijn op het gebied van 

landbouw, recreatie en natuur. In het afgelopen jaar 

is dit dan ook volop gebeurd en zijn er al 12 projecten 

ingediend en goedgekeurd. Daar zal het zeker niet bij 

blijven, want ook voor de 2e helft van 2018 staan er 

weer nieuwe projecten op de rol.  

De variatie aan projecten is groot. De ene keer betreft het 

een project om havens duurzamer te maken, de andere keer 

om een boerderij publiek toegankelijk te maken met een 

interessant programma of om verse producten van Voor-

ne-Putten via korte lijnen bij de consument te krijgen. 

Wat al deze projecten gemeen hebben is dat duurzaamheid 

centraal staat en dat het om initiatieven van ‘onderop’ gaat. 

De Landschapstafel is daarom trots om al deze projecten aan 

u te presenteren en hoopt dat u gaat kijken naar de uitvoe-

ring en resultaten daarvan. En misschien stimuleert het u 

ook zelf een soortgelijk project te initiëren en voor te leggen 

aan de Landschapstafel.  

Een melkveebedrijf toegankelijk voor bezoekers, waar onder-
nemers Simon & Iris van Leeuwen met veel passie en trots 
vertellen hoe de dames (h)eerlijke melk produceren. Een tot nu 
toe uniek concept op Voorne-Putten.

Naast boerderijeducatie en rondleidingen zijn er tal van activiteiten 
zoals koeien melken en koeknuffelen. Je kunt hier je kinderfeestje 
organiseren of vergaderen met collega’s. Ook is er een melktap en 
kun je een koe adopteren. 

Dankzij de bijdrage van de Landschapstafel is het erf toegankelijk 
gemaakt voor bezoekers en is er een multifunctionele ontvang-
struimte voor alle activiteiten. 

LOCATIE  Melkveebedrijf van Leeuwen,  
Drieëndijk 15 in Heenvliet 

MEER INFO www.melkveebedrijfvanleeuwen.nl

Het Brielse Meer is populair bij watersporters. De strandjes 
worden druk bezocht door jongeren en gezinnen met kinderen. 
Het recreatieschap heeft in de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in een wandel- en een fietsroutenetwerk. Het schap 
werkt nu aan een kwaliteitsimpuls van een aantal recreatieve 
voorzieningen en verbindingen van het recreatiegebied. 

Voor het Brielse Meer zijn definitieve ontwerpen gemaakt voor de 
locaties Kleine Beer, Brielse Brug, Krabbeplaat en het Familiestrand. 
Stranden worden uitgebreid en er komen recreatieve voorzieningen 
zoals banken en steigers. De uitvoering staat gepland voor het  
3e kwartaal 2018.

LOCATIE Brielse Meer
MEER INFO  www.staatsbosbeheer.nl of www.heerlijkbuiten.nl

WATERRAVELIJN BRIELLE

BELEEF DE BOERDERIJ! FLUISTERBOOT BERNISSE 

KWALITEITSIMPULS BRIELSE MEER

BEZOEKBOERDERIJ DE ONDERNEMING

Bloemrijke akkerranden vormen vanaf dit jaar kleurrijke linten 
door het landschap van Voorne-Putten. Bewoners en recrean-
ten genieten van een schitterend landschap, boeren hoeven 
minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken, de biodiversiteit 
neemt toe en dieren profiteren hiervan. Naar verwachting 
verbetert ook de waterkwaliteit.

Naast het vergroten van de biodiversiteit is de verwachting dat ook 
de waterkwaliteit zal verbeteren door de bloemrijke akkerranden, 
doordat er minder mest en gewasbeschermingsmiddel in het water 
terecht komen.
In totaal is dit jaar door de agrarische natuurvereniging Natuurlijk 
Voorne-Putten (NVP) meer dan 10 kilometer aan akkerranden 
ingezaaid bij agrariërs en terreinbezitters. Dankzij de bijdrage van 
de Landschapstafel hoeven deelnemers zelf maar de helft van de 
investering bij te dragen.

MEER INFO  www.natuurlijkvoorneputten.nl

BLOEMRIJKE AKKERRANDEN

Ervaar op een ecologisch verantwoorde en milieuvriendelijke 
manier de rivier de Bernisse. In vroege tijden een belangrijke 
doorvoerroute voor de scheepsvaart op Voorne-Putten en van-
daag de dag een populair recreatiegebied bij zowel bewoners 
als toeristen. 

De fluisterboot is een initiatief van de lokale bevolking om natuur- 
en cultuurrecreatie op Voorne-Putten te bevorderen. Met de elektri-
sche fluisterboot wil de stichting jong en oud letterlijk dichter bij de 
natuur brengen en bijdragen aan de ecologische ontwikkelingen op 
Voorne-Putten. Daarbij verstrekt zij informatie over het ontstaan van 
dit waterwingebied, het landschap, de cultuur en de natuur.

MEER INFO www.rondvaarttochten.info

Buiten spelen, de natuur ontdekken, bouwen, varen en 
gewoon lekker vies worden. Dat kan vanaf deze zomer in de 
natuurspeeltuin aan de Bernisse. Doel van de natuurspeeltuin 
is om kinderen (nog) meer buiten te laten spelen. 

Kinderen kunnen hun fantasie uitleven met de klimtoestellen van 
natuurlijke materialen, modderpaden, een waterpomp, bosstroken, 
steigers en een echt varend vlot. Het terrein is toegankelijk voor 
mensen met een lichamelijke beperking en voor rolstoelgebruikers. 
Het hele recreatiegebied krijgt een kwaliteitsimpuls. De stranden 
worden uitgebreid en er komen recreatieve voorzieningen zoals 
banken, steigers en een toiletgebouw. De uitvoering staat gepland 
voor deze zomer.

LOCATIE  Hoek van de Stompaardsedijk en de  
Nieuwe Veerdam in Zuidland 

MEER INFO www.nissewaard.nl

Het Quackstrand en het daarachter gelegen duingebied vor-
men een eigentijdse, aantrekkelijke bestemming  aan het Ha-
ringvliet. Het accent ligt op beleving van natuur en landschap, 
watersport, strand en cultuurhistorie. 

Er zijn veel verborgen cultuurhistorische elementen en een fraaie 
natuur die de partners in dit project (Recreatieschap, Natuurmonu-
menten en gemeente Hellevoetsluis) graag beter beleefbaar willen 
maken voor een groter publiek. Dit gebeurt door het gebied vrijwel 
autovrij te maken, oude parkeerplaatsen op te ruimen en om te 
vormen tot natuur, bunkers van de Atlantic Wall en het meertje zicht-
baar te maken, een uitkijkpunt te realiseren, nieuwe wandelroutes 
aan te leggen, fietsroutes te verbeteren, rustpunten en informatie-
voorziening aan te brengen.

LOCATIE Quackstrand en omgeving bij Hellevoetsluis
MEER INFO www.staatsbosbeheer.nl

De gemeente Hellevoetsluis onderzoekt mogelijkheden voor 
het opwekken en gebruik van duurzame energie voor de haven. 
In 2040 moet de haven energieneutraal zijn. De doelstelling 
voor de korte termijn is dat in 2020 in totaal 10% van de ener-
gieconsumptie in de haven duurzaam wordt opgewekt. Partijen 
die aan het project deelnemen zijn de commerciële haven Ma-
rina Cape Helius, de verschillende watersportverenigingen en 
Ceilidh, een watersport gerelateerd bedrijf in de Veerhaven.

Dit jaar worden haalbaarheidsstudies naar kleine windturbines, zonne-
panelen, energieopslag en mogelijke samenwerking op gebied van 
duurzame energie afgerond. In 2019 worden pilots uitgevoerd op basis 
van de resultaten van de haalbaarheidsstudie. Ook wordt in 2019 een 
energieponton getest, dat ontwikkeld is door Blue Power Synergy. 

LOCATIE  Meerdere havens in Hellevoetsluis w.o. de Heliushaven
MEER INFO  www.hellevoetsluis.nl

HAVENS IN HELLEVOETSLUIS IN 2040 
ENERGIENEUTRAAL

In de gemeente Westvoorne komt nieuwe toeristische be-
wegwijzering. De nieuwe toeristische routeborden moeten 
een visitekaartje voor de gemeente Westvoorne en het eiland 
Voorne-Putten zijn. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de 
stijl van de bebording elders op het eiland. Op deze manier 
creëren we herkenbaarheid op Voorne-Putten. De oude gele 
ANWB-bordjes verdwijnen.  

In de eerste fase is een richtlijn opgesteld voor de bewegwijzering. 
In de richtlijn is opgenomen welke type organisaties in aanmer-
king komen voor de nieuwe borden. Daarna wordt een bordenplan 
opgesteld. In de tweede fase krijgen de organisaties van de huidige 
borden de keus voorgelegd om mee te gaan in de nieuwe bebording. 
Hierna volgt de aanbesteding en uitvoering. 

MEER INFO  www.westvoorne.nl

TOERISTISCHE BEWEGWIJZERING  
WESTVOORNE
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In de monumentale boerderij De Onderneming komt een 
bezoek- en educatiecentrum waar evenementen op het gebied 
van gezonde voeding en landbouw worden georganiseerd, 
zoals ‘Kom in de Kas’. Ook biedt de boerderij straks vergader-
faciliteiten waarbij de groene weidse omgeving uitnodigt tot 
rust en inspiratie.

De bezoeker met oog voor historie kan hier zijn hart ophalen. Deze 
polder tussen Brielle en Zwartewaal en de boerderij uit 1887 
kennen een rijke geschiedenis. Het karakteristieke landschap van de 
jonge zeekleipolders is nog duidelijk herkenbaar door de aanwezige 
binnen- en buitendijk. 
De bijdrage van de Landschapstafel draagt bij aan de verbouwing, 
inrichting, marketing, promotie van de boerderij.  
Het tijdspad: 2018-2020.

LOCATIE Maasdijk 18, 3238 LB Zwartewaal
MEER INFO  www.ondernemingspolder.nl

NATUUR- EN WATERSPEELTUIN BERNISSE DUINGEBIED QUACKSTRAND

Bekijk een overzicht van de nieuwe projecten  
in ontwikkeling op de andere zijde van de folder.

De Waterravelijn in Brielle krijgt een stadspark en een multi-
functioneel gebouw. Dit versterkt de ecologische, recreatieve 
en toeristische waarde van de Waterravelijn. Door lokale en 
regionale samenwerking straalt de Waterravelijn de kracht van 
Brielle en Voorne-Putten uit.

Het stadspark draagt door de inrichting bij aan de maatschappelijke 
verbinding tussen bewoners, bezoekers en ondernemers. Een plek 
waar iedereen zich kan onttrekken aan de drukte van alle dag. Waar 
kunst, cultuur en educatie een podium vinden. Er komt een wandel-
route met stilteplekken, een openluchttheater en een historische 
kas die multifunctioneel bruikbaar is. Het team van de Brielsche Aap 
voert het project uit. 

LOCATIE  Kaaisingel, Brielle (natuureilandje tegenover het 
parkeerterrein van supermarkt Jumbo)

MEER INFO www.debrielscheaap.nl


