Hoeksche Waard

Dossier

De Hoeksche Waard is een Zuid-Hollands eiland, dat
40 km ten zuiden van Rotterdam ligt. Het gebied
behoort tot het zuidwestelijk zeekleigebied en omvat
ca. 60 polders. Het heeft een open, agrarisch
karakter. Het ligt tevens aan het Haringvliet. Met de
komst van de sluizen verdween het getijdekarakter
van het buitendijks gebied. Sinds 2006 is de
Hoeksche Waard aangewezen als Nationaal
Landschap.

Kernpublicaties
Mogelijke inrichting voor de glastuinbouw van
ambachtsheerlijkheid Cromstrijen
Investeren in het Nederlandse landschap:
opbrengst: geluk en euro's?
Landschapsgeschiedenis van de Hoekse Waard
Een ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor
de Hoeksche Waard
Meer publicaties

Dit dossier bevat gebiedsgerichte informatie over de
Hoeksche Waard. Het betreft onder andere informatie
over
ruimtelijke
ordening,
bodem,
landschapsgeschiedenis,
natuurontwikkeling,
ecologie en economische ontwikkeling.

Cultuurhistorie

Natuur en landschap

Het landschap is gevormd door de eeuwenlange strijd
met het water. Door kleinschalige inpoldering en
bedijkingen heeft het zijn huidige vorm rond 1650
gekregen. De kreken in het gebied en de Binnendijkse
Maas zijn bijzondere landschapselementen die getuigen
van het vroeger landgebruik en nalatig dijkbeheer van
de Groote Waard. De dorpen zijn representatief voor de
nederzettingsvormen van Zuidwest Nederland. De naam
is afgeleid van de ambachtsheerlijkheid Hoecke, het
huidige Puttershoek. Het eiland heeft een grote
landschappelijke,
cultuurhistorische
en
natuurwetenschappelijke waarde. Zorgboerderij Dorpzigt
is een recent voorbeeld van het behoud van het
historisch erfgoed.

Het open landschap met beplante lintdijken en de
buitendijkse gebieden met schorren en slikken hebben
niet alleen een hoge botanische waarde, maar zijn ook
van belang als vogelgebieden. Zo overwinteren hier
duizenden ganzen.
Stichting Rietgors, een samenwerking van verschillende
maatschappelijke organisaties, zet zich in voor behoud
en
versterking
van
de
landbouwkundige en
landschappelijke kwaliteiten van de Hoeksche Waard.

Ruimtelijke ontwikkeling

Meer informatie
Kenniscentrum Nationaal landschap Hoeksche
waard
Expert agrobiodiversiteit: Dr.ir. F.A.N. van
Alebeek (Wageningen UR)

Het gebied is grotendeels in
gebruik voor de akkerbouw en
staat
bovendien
in
de
belangstelling
voor
de
ontwikkeling
van
glastuinbouwcomplexen en de
uitbreiding
van
havengerelateerde
bedrijventerreinen
vanuit
Rotterdam. Zo wilde de
overheid in 2005 de Hoeksche Waard nog aanwijzen als
industrieel ontwikkelingsgebied. Een jaar later volgt
echter de aanstelling als nationaal landschap.
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