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Inleiding 
 
 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk lichten we toe wàt een Structuurvisie is en waaròm Zuidplas een 
Structuurvisie opstelt. Daarnaast beschrijven we in hoofdlijnen het proces dat tot dit 
document heeft geleid. In de laatste paragraaf leggen we de opbouw van deze 
Structuurvisie uit, inclusief een instructie voor het gebruik van het kaartmateriaal. 
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1.1 Een Structuurvisie voor Zuidplas 
 
Zuidplas staat de komende decennia voor grote ruimtelijke uitdagingen. We willen een gemeente zijn 
van springlevende dorpen en buurtschappen, waar volop ruimte is voor bedrijvigheid. We willen 
onze inwoners aantrekkelijke recreatiemogelijkheden bieden in een groene omgeving. Dit alles met 
een goede bereikbaarheid en oog voor milieu en duurzaamheid. 
 
De tijd waarin we leven vraagt om slimme keuzes en adequaat handelen. Veel plannen voor nieuwe 
woon- en werkgebieden worden minder ambitieus, grootschalige opgaven worden gefaseerd in de 
tijd en de financieringsmogelijkheden voor groen en infrastructuur nemen af. En toch gaat Zuidplas 
de uitdaging aan om de leefbaarheid van zijn dorpen te verhogen en de (boven)regionale 
ontwikkelopgave in de Zuidplaspolder te verwezenlijken. Onze kerngedachten zijn hierbij het behoud 
van onze dorpse identiteit, het handelen vanuit (financieel) realisme en een verstandige omgang met 
onzekerheden. 
 
In deze Structuurvisie presenteert Zuidplas op compacte wijze de ruimtelijke visie tot 2030 en 
daarna. Hierin beschrijven we op hoofdlijnen welke ambities we hebben en welke koers we volgen 
om die ambities te verwezenlijken. De Structuurvisie biedt een kader voor alle gebieds- en 
ruimtelijke opgaven die Zuidplas in de komende decennia wil realiseren. Met dit document voldoen 
we als gemeente bovendien aan de plicht die de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ons stelt.  
 

1.2 Proces Structuurvisie 
 
In maart 2011 vond in Zuidplas een uitgebreid burgerparticipatietraject plaats onder de naam 
‘Qwiek’. Bewoners uit de hele gemeente kregen daarin de kans om hun mening te geven over de 
toekomstige gewenste ontwikkelingen binnen Zuidplas. In die gesprekken hebben we in breed 
verband gekeken naar de wensen en behoeften van de inwoners binnen het eigen dorp en binnen de 
gemeente. Met als centrale vraag: ‘Wat is er volgens u nodig om uw dorp qwiek te houden of te 
maken?’ Met qwiek duiden we in Zuidplas ‘springlevend’ aan. 
 
De uitkomsten van Qwiek zijn verwerkt in een aantal visiedocumenten die de raad van Zuidplas als 
kader voor de Structuurvisie heeft vastgesteld. In aanvulling hierop heeft de raad een aantal 
bouwstenen geformuleerd, als richtinggevende keuzes in ons ruimtelijk beleid. Zowel de 
visiedocumenten als de bouwstenen vormen de basis voor deze Structuurvisie. 
 

1.3 Opbouw Structuurvisie 
 
Deze Structuurvisie opent met de uitvouwbare Structuurvisiekaart Zuidplas 2030. De bijbehorende 
legenda voor deze kaart hebben we ook achterin dit document opgenomen. Op deze manier kunt u 
de Structuurvisie altijd lezen met zowel de kaart als de legenda bij de hand. Zo heeft u op elk 
moment visuele ondersteuning bij het toekomstbeeld dat we in de tekst schetsen.  
 
In hoofdstuk 2 beschrijven we onze visie op Zuidplas in 2030, de uitgangspunten voor de toekomst 
en de positie van Zuidplas in de omgeving. Aan de hand van de algemene visie op Zuidplas uit 
hoofdstuk 2, geven we in hoofdstuk 3 onze visie op de thema’s ‘Wonen en Voorzieningen’, ‘Werken’, 
‘Groen en Recreatie’, ‘Verkeer en Infrastructuur’ en ‘Milieu en Duurzaamheid’. Per thema benoemen 
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we de ambities voor 2030 en de koers hoe we daar willen komen. De themakaart werkt daarbij als 
ondersteuning. 
 
In hoofdstuk 4 beschrijven we de 33 ruimtelijke opgaven en drie gebiedsopgaven die voortkomen uit 
deze Structuurvisie voor 2030. Bij de ruimtelijke opgaven gaan we in op de onderlinge samenhang en 
de basis tot mogelijk kostenverhaal. 
 
In deze Structuurvisie treft u in de overgang tussen de hoofdstukken een beschrijving van een zestal 
cultuurhistorische toppunten aan. Het gaat hier om locaties met een unieke culturele en/of 
historische waarde voor Zuidplas, die aansluiten bij onze identiteit. De symbolen bij de beschrijving 
van de cultuurhistorische toppunten vindt u ook terug als locatieaanduidingen op de 
Structuurvisiekaart Zuidplas 2030 en in de bijbehorende legenda. 
 
 
 
 
 

Cultuurhistorisch toppunt Oorsprong Rotte 
  

 
  

 

Ten noordwesten van het dorp Moerkapelle begint de Rotte. De Rotte is een veenrivier die via de 
Rottemeren, en langs het buurtschap Oud Verlaat, naar Rotterdam stroomt. Met de bouw van een 
400 meter lange dam in de Rotte, werd in 1270 de basis gelegd voor de stad Rotterdam. Delen van 
de Rotte en de Rottemeren zijn geschikt voor recreatievaart. 
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Cultuurhistorisch toppunt Molenviergang 
  

 
  

 

Ten noordwesten van het dorp Zevenhuizen - in de Tweemanspolder - ligt de Molenviergang. Het 
gaat hierbij om meerdere samenwerkende poldermolens, die zijn gebouwd voor het droogmaken 
en -houden van een polder. Nederland kent nog twee molenviergangen. De molens in de 
Tweemanspolder zijn gebouwd rond 1725: allen achthoekig en van het type grondzeiler. Eén molen 
is in 1792 na een brand herbouwd. De molens zijn in 1953 buiten bedrijf gesteld voor bemaling van 
de polder. Ze zijn wel maalvaardig en draaien tweemaal per maand. 
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2 
 
 
 

Visie op Zuidplas in 2030 
 
 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk geven we onze visie op de gemeente Zuidplas in 2030 weer. We 
motiveren wat voor een gemeente we willen zijn en welke gevolgen onze visie heeft voor 
de ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij benoemen we onze uitgangpunten voor het ruimtelijk 
beleid in de komende decennia. Tot slot gaan we in op de positie van de gemeente 
Zuidplas in de omgeving.  
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2.1 Zuidplas in 2030 
 
Zuidplas is een gemeente van dorpen en buurtschappen in een aantrekkelijk buitengebied. De dorpse 
identiteit staat voorop, in een dorp van Zuidplas voel je je thuis. De vier qwieke dorpen bieden een 
aangename leefomgeving en goede basisvoorzieningen op het gebied van dienstverlening, onderwijs, 
sport, welzijn en zorg. Tegelijkertijd hebben de dorpen een eigen karakter, het een kleinschaliger dan 
het ander. Het open en groene buitengebied rondom de dorpen biedt volop mogelijkheden voor 
recreatief gebruik. 
 
Het open agrarisch landschap blijft ook in 2030 kenmerkend voor het buitengebied rond onze 
dorpen. Sommige delen van het huidige agrarische landschap veranderen tot 2030 en daarna in 
nieuwe gebieden voor wonen, werken en recreëren. Enerzijds komt dit voort uit het blijvend 
ontwikkelen van onze dorpen, zoals het investeren in een goed voorzieningenaanbod. Anderzijds 
komt dit voort uit het Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas (ISP Zuidplas) uit 2006, waarin een 
(boven)regionale ontwikkelopgave voor de Zuidplaspolder is geformuleerd.  
 
De gemeente Zuidplas staat tot 2030 en daarna voor grote en uitdagende ontwikkelopgaven. We 
bouwen voor onze eigen inwoners en nieuwe inwoners, die veelal in de omliggende steden zullen 
werken. Het bouwen doen we primair binnen en aan de bestaande dorpen, maar op termijn ook 
grootschalig in het middengebied van de Zuidplaspolder. Gezien onze dorpse identiteit is een 
(sub)urbane benadering van deze verstedelijkingsopgave in het hart van onze gemeente niet gepast. 
Daarom ontwikkelt Zuidplas op termijn een vijfde dorp in het middengebied van de Zuidplaspolder.  
 
De grote woonopgaven worden gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe werkgebieden, 
verspreid over onze gemeente. Hierdoor blijft Zuidplas zich ook economisch gezien ontwikkelen als 
belangrijke speler in de regio. In het noorden ligt het accent op agrarisch grondgebruik, in combinatie 
met glastuinbouw en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. In het middengebied en zuiden van de 
Zuidplaspolder voorzien we ruimte voor hoogwaardige en meer reguliere bedrijvigheid als logistiek 
en productie-industrie. Als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe gebieden voor wonen, werken en 
groen, neemt de beschikbare omvang van agrarisch landschap voor landbouw en veeteelt af. 
 
Nieuwe woon- en werkgebieden vragen vooraf om investeringen in bereikbaarheid, groen en 
recreatie. Alleen hiermee creëren we de juiste randvoorwaarden om aantrekkelijke nieuwe woon- en 
werkgebieden te ontwikkelen. Voor autoverkeer is op onderdelen een uitbreiding van het netwerk 
van hoofdontsluitingswegen noodzakelijk. Belangrijk is de verbetering van de kwaliteit van en 
bereikbaarheid per openbaar vervoer. Waar mogelijk zet de gemeente zich in voor het verbeteren 
van het openbaar vervoer naar de bestaande dorpen. Dit geldt ook voor de fietsinfrastructuur tussen 
de dorpen. 
 
Ook in 2030 zijn de open polders en de groen- en recreatiegebieden de plek voor de beleving van 
rust, ruimte en groen rond de dorpen. Alhoewel afgenomen in omvang, reikt het buitengebied waar 
mogelijk duidelijk herkenbaar tot aan de rand van het dorp. Door middel van groen-recreatieve 
verbindingen worden de groen- en recreatiegebieden onderling verbonden en blijven de dorpen 
herkenbaar als aparte entiteiten. Om het buitengebied aantrekkelijk te houden, passen we 
dorpsuitbreidingen en nieuwe bedrijvigheid op een landschappelijke wijze in. 
 
Open agrarisch landschap, grote woonopgaven, nieuwe werkgebieden en ruimte voor groen- en 
recreatie. Dankzij deze pijlers ontwikkelt Zuidplas zich tot een veelzijdige gemeente. 
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2.2 Uitgangspunten voor de toekomst 
 
2.2.1 Bouwen aan Zuidplas vanuit de dorpse identiteit 
 
De dorpen in Zuidplas zijn geleidelijk ontwikkeld tot hoe we ze nu kennen. Ze hebben een 
herkenbare ligging in het buitengebied: je bent in het dorp of erbuiten. De omgeving rond het dorp 
wordt gekenmerkt door rust, ruimte en groen. Tegelijkertijd verwachten inwoners levendigheid in 
het dorp, met onder meer maatschappelijke voorzieningen, winkels en een actief verenigingsleven. 
Soms spreken dorpsbewoners wel eens de wens uit om alles te laten zoals het is. Maar zoals het dorp 
geleidelijk is ontstaan, beweegt het ook geleidelijk mee met de toekomst. De maatschappij 
verandert, economische belangen verschuiven en demografische ontwikkelingen leiden tot andere 
woonwensen. De toekomstbestendigheid van de dorpen hangt juist af van het geleidelijk 
meebewegen. 
 
Zuidplas investeert in qwieke dorpen en onze dorpse identiteit. Alle dorpen beschikken over goede 
basisvoorzieningen, hoewel dit niet betekent dat deze per dorp gelijk zijn. Waar mogelijk 
ondersteunen we activiteiten die de sociale cohesie van de dorpen bevorderen. Zo is en blijft het 
verenigingsleven belangrijk. De gemeente faciliteert de voorwaarden hiervoor, maar het primaire 
initiatief ligt bij de inwoners. De financiële realiteit dwingt ons tot slimme keuzes en investeringen. 
Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan het multifunctioneel gebruik van gemeenschapsgebouwen.  
 
Voor de dorpen Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen geldt dat meer inwoners noodzakelijk zijn 
om het niveau aan basisvoorzieningen in stand te houden. Dit kan op gespannen voet staan met wat 
de inwoners van de dorpen verlangen. Enerzijds willen ze een goed aanbod van bijvoorbeeld 
winkelvoorzieningen, anderzijds moet het dorp kleinschalig blijven. Realiteitszin is hier op zijn plaats. 
De draagkracht voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door het inwoneraantal. Ook hiervoor kan de gemeente voorwaarden scheppen, maar het is 
uiteindelijk aan marktpartijen om daadwerkelijk een winkel te openen in een van onze dorpen. 
 
De dorpse identiteit is tekenend voor alle dorpen in Zuidplas. Maar wat is dan de identiteit van ieder 
dorp? Zo hebben Moerkapelle en Moordrecht bijvoorbeeld beide een herkenbare ligging in het 
landschap en kenmerken zij zich door een relatief kleine schaal. Toch betekent dit niet dat de dorpen 
wat betreft identiteit onderling uitwisselbaar zijn. Een inwoner van Moordrecht ervaart Moerkapelle 
als een ander dorp, ook al liggen beide dorpen aan de Ringvaart. En dit is lang niet de enige 
overeenkomst. Zo zijn beide dorpen omgeven door polders, kennen zij beide relatief grote kerkelijke 
gemeenschappen en beschikken ze over een rijk verenigingsleven. Voor de Structuurvisie is een 
exacte bepaling van de identiteit per dorp minder relevant, omdat deze uitgaat van de hoofdlijnen. 
Als kerngedachte staat echter voorop dat Zuidplas de eigenheid van de dorpen respecteert. 
 
2.2.2 Verstandig omgaan met onzekerheid in ruimtelijke opgaven 
 
Zuidplas ziet zichzelf de komende decennia als ontwikkelgemeente. Zowel binnen als buiten onze 
dorpen realiseren we samen met andere ontwikkelingspartners grote ruimtelijke opgaven. Het 
kenmerk van zulke opgaven is dat deze zich ver uitstrekken in de toekomst. Wat de toekomst brengt, 
is per definitie onzeker. Toch is Zuidplas nu aan zet om vanuit de bestaande kaders keuzes te maken 
in hoe we de komende decennia omgaan met de vele ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Tot 2030 en daarna voorzien we de ontwikkeling van diverse nieuwe woongebieden in Zuidplas. De 
reikwijdte hiervan is groot. Het gaat niet alleen om uitbreidingen aan de dorpen en op termijn de 
realisatie van een vijfde dorp, maar ook om kleinere woonopgaven in het buitengebied en 
herontwikkelingslocaties binnen de bestaande dorpen. Voor deze woonopgaven moeten omvang, 
woonmilieu en ontwikkelperiode tijdig worden gedefinieerd om onderlinge concurrentie te 
voorkomen. Dit kan leiden tot prioritering en fasering van woonopgaven. Zuidplas stelt voorop dat bij 
deze opgaven de behoefte van woonconsumenten leidend is. Zonder marktvraag geen ontwikkeling. 
 
De marktvraag is eveneens leidend bij de ontwikkeling van nieuwe werkgebieden. Daar waar het gaat 
om de invulling van nieuwe glastuinbouwgebieden en werklandschappen, ligt het initiatief bij de 
markt. Zuidplas stelt de kaders voor deze gebieden en werkt mee aan maatwerkoplossingen voor 
bestaande en nieuwe bedrijven in onze gemeente. Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen en 
glastuinbouwbedrijvenlandschappen kiest Zuidplas voor een actieve, faciliterende rol.  
 
Op basis van de huidige inzichten voorzien we na 2025 de ontwikkeling van woningbouw en een 
hoogwaardig bedrijvenlandschap in het middengebied van de Zuidplaspolder. Beide complexe 
opgaven worden binnen deze Structuurvisie als gebiedsopgaven beschouwd, waarbij ook hier geldt 
dat de marktvraag leidend is voor de uiteindelijke omvang van deze opgaven. Het perspectief op 
ontwikkeling van het middengebied heeft zijn weerslag op hoe we tot 2025 omgaan met dit deel van 
de Zuidplaspolder. Ruimtelijke ontwikkelingen op de korte termijn mogen niet strijdig zijn met de 
zoekopgaven waar Zuidplas in de toekomst voor staat. Tegelijkertijd benutten we de aanloopperiode 
tot 2025 om de juiste randvoorwaarden te creëren op het gebied van infrastructuur, groen en 
recreatie. 
 
2.2.3 Benut sterkten en kansen bij ruimtelijke opgaven 
 
Bij het oppakken van nieuwe ruimtelijke opgaven hanteert Zuidplas algemene uitgangspunten als het 
logisch op elkaar aansluiten van ruimtelijke structuren en contouren, het behouden en verbeteren 
van de landschappelijke kwaliteit en het ontwikkelen van verkeersintensieve functies (zoals scholen) 
op goed bereikbare locaties. Uiteraard werken we daarbij conform de Wet ruimtelijke ordening 
vanuit een goede ruimtelijke ordening. Bij nieuwe ruimtelijke opgaven maakt Zuidplas tijdig 
afwegingen in wat realistisch en financieel haalbaar is. Daarbij richten we ons op het benutten van 
voor de hand liggende sterkten en kansen. Een aantal daarvan werken we hieronder uit.  
 
Op laag schaalniveau biedt de Ringvaart om de Zuidplaspolder een kans. De Ringvaart is hét fysieke 
verbindende element tussen de dorpen in Zuidplas en bepalend voor onze identiteit. Op weg naar 
2030 realiseert Zuidplas stapsgewijs het Ringvaartpark: een continue verbinding van water, groen en 
langzaam verkeer tussen onze dorpen. Hierdoor ontstaan interessante routes voor recreatief 
wandelen en fietsen. Niet alleen langs de Ringvaart zelf, maar ook als overgang naar groen- en 
recreatiegebieden als Groene Zoom, Hitland en Rottemeren. 
 
Binnen Zuidplas en in onze directe omgeving liggen diverse groen- en recreatiegebieden, of zijn deze 
in ontwikkeling. Een recreatief netwerk tussen deze gebieden ontbreekt. Met de ontwikkeling van 
groen-recreatieve verbindingen ontstaat een recreatief netwerk binnen Zuidplas, met uitlopers naar 
onze buurgemeenten. Voor de groen-recreatieve verbindingen volgen we de weg van de grootste 
kansen. We kiezen bijvoorbeeld niet voor de kortstmogelijke verbinding door stedelijk gebied, maar 
voor een groene route langs de dorpen en door het open agrarisch gebied. Waar mogelijk proberen 
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we aan te sluiten bij krachtige landschappelijke dragers, zoals de Ringvaart, de polderlandschappen, 
de Hollandsche IJssel en de Rotte. 
 
Zuidplas kent een aantal unieke cultuurhistorische toppunten waarmee we ons onderscheiden. De 
recreatieve waarde van deze betekenisvolle plaatsen is nu nog vaak beperkt. Dit komt onder andere 
door de matige toegankelijkheid en onbekendheid van deze toppunten, waardoor bezoekers 
wegblijven. Zuidplas wil de cultuurhistorische toppunten op kleinschalige en zorgvuldige wijze 
ontwikkelen, zodat deze zowel recreatieve als educatieve functies vervullen. Een aantal 
cultuurhistorische toppunten kan bij uitstek dienen als blikvanger in de groen-recreatieve 
verbindingen tussen de groen- en recreatiegebieden. Denk hierbij aan de oorsprong van de Rotte en 
het Laagste punt van Nederland. 
 

2.3 Positie Zuidplas in omgeving 
 

Zuidplas ligt in het gebied met de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland: de Randstad. Deze 
stedelijke agglomeratie bestaat uit een ring van steden, waarvan het gebied rond Zuidplas wordt 
aangeduid als Zuidvleugel. Binnen de stedenring ligt een relatief open gebied dat bekend staat als 
het Groene Hart, dat de beschermde status van Nationaal Landschap heeft. Zuidplas maakt deel uit 
van het overgangsgebied van Groene Hart naar stedenring. Bepaalde delen van onze gemeente 
behoren dan ook tot het Groene Hart, andere niet. Zuidplas is zich bewust van deze ligging en kiest 
nadrukkelijk voor een dorpse identiteit. Nu én in de toekomst. 
 
Het overgangsgebied tussen het Groene Hart en de stedenring is goed zichtbaar in de directe 
omgeving van Zuidplas. Enerzijds ligt Zuidplas dichtbij de wereldstad Rotterdam en regionale steden 
als Gouda en Zoetermeer. Ook de afstand tot Den Haag en Utrecht is relatief gering. Anderzijds 
bevinden zich dorpse gemeenschappen in onze omgeving die een kleinschaliger karakter hebben dan 
wijzelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de dorpen in de Krimpenerwaard. De binding en uitwisseling 
tussen Zuidplas en omliggende dorpse gemeenschappen is beperkt. Dit komt deels door fysieke 
barrières, zoals de Hollandsche IJssel. Voor deze omliggende dorpen voorzien we ook in de toekomst 
geen grootschalige uitwisseling met Zuidplas. 
 
Zuidplas kent een sterkere binding met de omliggende steden. De bedrijvigheid binnen onze 
gemeente is economisch verbonden met de bedrijvigheid in de steden om ons heen. Veel inwoners 
van Zuidplas werken in de omliggende steden, of volgen daar bijzonder of hoger onderwijs. Daarbij 
kan gebruik worden gemaakt van autosnelwegen en spoorlijnen. Ook wat betreft vrijetijdsbesteding 
maken onze inwoners gebruik van stedelijke voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan culturele, 
recreatieve en grootschalige winkelvoorzieningen. Daar staat tegenover dat inwoners uit de 
omliggende steden voor vrijetijdsbesteding onze gemeente aandoen, zoals het recreëren in het open 
agrarisch landschap of de groen- en recreatiegebieden. Ook in 2030 hebben omliggende steden een 
aantrekkingskracht op Zuidplas, en blijft de groen-recreatieve ruimte in onze gemeente aanlokkelijk 
voor stedelingen. 
 
De stedelijke oriëntatie van Zuidplassenaren is per dorp verschillend. In het algemeen richten 
inwoners zich vooral op de meest nabij gelegen stad. Zo is Moordrecht primair gericht op Gouda, 
Moerkapelle meer op Zoetermeer, terwijl Nieuwerkerk aan den IJssel de sterkste binding heeft met 
Rotterdam. Zevenhuizen heeft drie stedelijke centra op vrijwel gelijke afstand en kent dan ook een 
meer gespreide oriëntatie. Uiteraard is de stedelijke oriëntatie van inwoners ook gebaseerd op hun 
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persoonlijke voorkeur en gewenste voorzieningen. In het algemeen nemen we aan dat de huidige 
stedelijke oriëntatie van inwoners in de komende decennia niet wezenlijk verandert. 
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Cultuurhistorisch toppunt Steenovens 
  

 
  

 

Aan de rand van Hitland, ten zuidoosten van het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel, liggen de 
steenovens. Deze steenovens maakten vroeger deel uit van een aantal steenbakkerijen langs de 
Hollandsche IJssel. De baksteenproductie rondom deze rivier werd mogelijk door de afdamming 
van de rivier in 1285, waardoor de Hollandsche IJssel uitsluitend een getijdenrivier werd met veel 
slibafzettingen. Dit type slib vormde een grondstof voor de IJsselsteentjes die werden gebakken in 
de steenovens. Door het hoge kalkgehalte kregen zij hun kenmerkende gele kleur. De 
IJsselsteentjes werden niet alleen in Nederland gebruikt om woningen en fabrieken te bouwen. 
Aangezien ze ook als ballast voor schepen dienden, zijn de steentjes overal ter wereld 
teruggevonden. Dankzij een restauratie in 2011 zijn de casco’s van de ovens zoveel mogelijk in ere 
hersteld. 
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Cultuurhistorisch toppunt Beschermd dorpsgezicht Moordrecht 
  

 
  

 

In het middengebied van het dorp Moordrecht ligt de historische dorpskern. Het dorp is een 
‘dijkdorp’ aan de Hollandsche IJssel, met in totaal 22 rijksmonumenten. Ter bescherming van de 
historische waarden van het dorp, heeft de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap in 2008 een groot deel van de historische dorpskern aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht. Deze kwalificatie geeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid 
om in geval van sloop of nieuwbouw specifieke eisen te stellen voor het behoud van het 
historische karakter van het gebied. 
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3 
 
 
 

Uitwerking visie op Zuidplas 
per thema 

 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk werken we onze visie op Zuidplas in 2030 uit voor de vijf thema’s in deze 
Structuurvisie: ‘Wonen en Voorzieningen’, ‘Werken’, ‘Groen en Recreatie’, ‘Verkeer en 
Infrastructuur’ en ‘Milieu en Duurzaamheid’.  We beschrijven ieder thema in een eigen 
paragraaf, die uit twee delen bestaat. In het eerste deel benoemen we per thema de 
ambities voor 2030. In het tweede deel geven we inzicht in de koers die we tot 2030 
varen, met visuele ondersteuning van een themakaart. De lettercodes op deze 
themakaart corresponderen met de lettercodes in de tekst. 
 
De vijf themakaarten vormen als geheel de Structuurvisiekaart Zuidplas 2030.  
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3.1 Thema Wonen en Voorzieningen 
 
3.1.1 Ambitie voor 2030 
 
Zuidplas realiseert nieuwe woningen hoofdzakelijk binnen en aan de vier dorpen, om te voldoen aan 
de woonvraag van zijn eigen inwoners. Voor sommige dorpen is dit mede noodzakelijk voor het op 
peil houden van het voorzieningenniveau. Daarnaast realiseert de gemeente woningbouw in het 
kader van de ontwikkelingsopgave voor de Zuidplaspolder en zoals vastgelegd in afspraken binnen de 
Zuidvleugel. Het gaat hierbij om woningbouw voor de (boven)regionale behoefte, die in eerste 
instantie plaatsvindt aan de bestaande dorpen. Op termijn wordt in het middengebied van de 
Zuidplaspolder woningbouw voorzien in de vorm van een Vijfde Dorp. 
 
Zuidplas is ook in de komende decennia een groeigemeente, een ambitie die voortkomt uit zowel de 
eigen als de (boven)regionale behoefte. Volgens onze woonvisie uit 2011 bedraagt de totale 
behoefte gemiddeld 400 woningen per jaar. Dit is de optelsom van 110 woningen per jaar voor de 
eigen behoefte en 290 woningen per jaar voor de (boven)regionale behoefte. Het totaal aan 
woningbouwopgaven binnen en aan de dorpen van Zuidplas omvat op dit moment circa 5.000 
woningen. We voorzien de realisatie van een Vijfde Dorp pas na 2025, gezien de huidige 
woningmarktomstandigheden en onze keuze om prioriteit te geven aan woningbouw binnen en aan 
de dorpen. 
 
Het woningaanbod moet aansluiten op de behoeften van de woonconsumenten. Binnen de dorpen 
zien we de bevolking geleidelijk verouderen, dit vraagt om passende woonvormen als 
nultredenwoningen. Mede als gevolg van de verouderende bevolking neemt het aantal kleine 
huishoudens toe. Ook dit vraagt om aanpassingen in de woningbouw. Bij de bouw van nieuwe 
woningen voor de (boven)regionale behoefte richten we ons voor een belangrijk deel op de jongere 
en oudere gezinnen die in dit deel van de Randstad werkzaam zijn. Daarnaast wil Zuidplas een 
aantrekkelijke woonomgeving zijn voor jongeren die na hun studietijd terugkeren. 
 
Onze inwoners hechten veel waarde aan de eigenheid en herkenbaarheid van hun dorp. Ze zijn trots 
op hun woonomgeving, de sociale cohesie en de kleinschaligheid. Daarom is het belangrijk om bij de 
dorpsuitbreidingen rekening te houden met de dorpse identiteit. Zuidplas bouwt hoofdzakelijk 
dorpse en centrum-dorpse woonmilieus. Hoogbouw past niet in een dergelijke omgeving. Nieuwe 
gestapelde bouw van vier tot en met acht bouwlagen is alleen op passende locaties toegestaan. Denk 
hierbij aan een stationslocatie, of dorpsgebieden waarin hogere bouwvormen al voorkomen. 
 
De gemeente ziet woningbouw als een van de bouwstenen voor het in stand houden van het 
voorzieningenniveau. In dit kader doen we ook een beroep op de samenwerking tussen en 
creativiteit van ondernemers en (vrijwilligers)organisaties. Dit met het doel om een aantrekkelijk 
aanbod van voorzieningen te creëren. Ons streven past bij het motto ‘meer burger, minder 
overheid’, waarbij we in eerste instantie uitgaan van de zelfredzaamheid van inwoners. Uiteraard 
biedt de gemeente hulp aan inwoners die niet zelfstandig kunnen meekomen, met speciale aandacht 
voor het groeiende aantal ouderen. We streven ernaar dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang 
mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven, door aanpassingen binnen de woning en de 
woonomgeving. Voor kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben, zal de gemeente in 
samenwerking met de schoolbesturen zo passend en nabij mogelijk onderwijs aanbieden. 
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De qwieke dorpen in Zuidplas beschikken alle vier over basisvoorzieningen op het gebied van zorg, 
onderwijs, sport, cultuur en (commerciële) dienstverlening. De invulling daarvan is dorpsgericht. Zo 
bieden we binnen de gemeente alle reguliere vormen van basis- en middelbaar onderwijs aan. Zowel 
onder als na schooltijd is er aandacht voor sport en cultuur. Onze dorpen beschikken over 
toegankelijke sportaccommodaties van hoge kwaliteit. De invulling van deze sportfaciliteiten sluit 
aan bij de wensen en behoeften van onze inwoners en verenigingen. Bij voorkeur worden de 
basisvoorzieningen niet apart gehuisvest, maar ondergebracht in multifunctionele gebouwen. 
Combinaties van voorzieningen zorgen voor een versterkend effect. 
 
Zuidplas betrekt zijn inwoners actief bij de ontwikkeling van voorzieningen, juist met het oog op 
draagvlak voor en gebruik van die voorzieningen. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol. Zij 
ondersteunt alleen waar dat noodzakelijk is en vindt het van groot belang dat de besturen van de 
maatschappelijke organisaties uit vrijwilligers uit de diverse dorpen bestaan. Zij weten immers het 
beste wat er nodig is om hun eigen dorp qwiek te houden. 
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3.1.2 Koers tot 2030 
 
Wonen in de dorpen van Zuidplas 
De dorpen in Zuidplas zijn levendige woongemeenschappen, waarvan het buitengebied ook vanuit 
het centrum goed bereikbaar is. De kleinschalige woonomgevingen in Moerkapelle, Moordrecht en 
Zevenhuizen zijn geleidelijk gegroeid tot de dorpen die we nu kennen. Ze kenmerken zich door een 
sterke sociale cohesie en rijk verenigingsleven. Nieuwerkerk aan den IJssel heeft de afgelopen 
decennia aanzienlijke groei van het aantal woningen en inwoners doorgemaakt en daardoor een 
groot-dorps karakter gekregen. Dit zie je terug in de sociale samenhang, die eerder zichtbaar is in 
wijken en buurten dan op dorpsniveau. Tegelijkertijd biedt het hogere aantal inwoners draagkracht 
voor een uitbreiding van voorzieningen, zoals detailhandel en zorg. 
 
Sociale netwerken rondom onderwijs, sport en cultuur vergroten de leefbaarheid en levendigheid 
van een dorp. Het organiseren van die netwerken is iets dat vooral door inwoners van de dorpen zelf 
wordt gedaan. De gemeente faciliteert ontmoetingen in plekken als dorpshuizen, brede scholen en 
sportaccommodaties, maar ook in de openbare ruimte, zoals op dorpspleinen en in parken. 
 
Wonen in de buurtschappen 
De buurtschappen Oud Verlaat (A) en Ver Hitland (B) zijn kleinschalige woongemeenschappen in het 
buitengebied, die niet officieel zijn aangemerkt als woonplaats. In tegenstelling tot een dorp beschikt 
een buurtschap over weinig tot geen voorzieningen. 
 
Wonen in het buitengebied 
Niet alle inwoners van Zuidplas wonen in een dorp of buurtschap. Ook in het buitengebied komt 
gespreide bewoning voor, veelal historisch ontstaan en/of gekoppeld aan bedrijfsmatige activiteiten. 
In sommige gevallen is de bewoning in het buitengebied enigszins geconcentreerd op één locatie, 
bijvoorbeeld in de vorm van lintbebouwing. In enkele delen van de Zuidplaspolder zet de gemeente 
in op de verdichting van de bebouwing aan de lanen en linten, voor een combinatie van woon- en 
bedrijfsactiviteiten. Op vier plekken in het buitengebied voorzien we de ontwikkeling van nieuwe 
woonlocaties. De zelling Ver Hitland (C), zelling Onderneming (D) en Eendragtspolder (E) zijn relatief 
kleinschalige clusters van woningen zonder maatschappelijke voorzieningen. De zelling Ver Hitland 
zal onderdeel uitmaken van het buurtschap Ver Hitland. Ringvaarthof (F) is een relatief grootschalig 
cluster van woningen in het buitengebied. Deze woningbouwopgave is een nieuwe invulling van het 
oude plangebied Nieuwerkerk-Noord uit het ISP Zuidplas 2006. 
 
Tot 2025 bouwen in en aan de dorpen  
Op basis van de huidige marktvraag bestaat binnen Zuidplas een afzetmogelijkheid van ongeveer 400 
woningen per jaar. Hierin is zowel de eigen als (boven)regionale opgave verwerkt. Uitgaande van de 
huidige voorraad aan woningbouwopgaven is het jaarlijkse aantal toereikend voor de marktvraag tot 
2025. De focus ligt hierbij op het bouwen binnen en aan de bestaande dorpen, bijvoorbeeld in de 
vorm van herstructureringsopgaven of nieuwbouw aan de rand van het dorp. Bij grotere 
woningbouwopgaven gaat het altijd om opgaven aan de rand van het dorp. Dit zijn: Esse-Zoom Laag 
(G), Vijfakkers-Noord (H), Moerkapelle-Oost (I) en Zevenhuizen-Zuid (J). De woonopgaven in 
Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen dragen nadrukkelijk bij aan het op peil houden van het 
voorzieningenniveau in de dorpscentra.  
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Na 2025 ontwikkelen van een Vijfde Dorp 
Na 2025 komt het bouwen in het middengebied van de Zuidplaspolder in beeld, gedefinieerd als 
gebiedsopgave Vijfde Dorp (zie hoofdstuk 4.3). In dit middengebied voorzien we de realisatie van een 
Vijfde Dorp (K) met eigen voorzieningen. Deze gebiedsopgave is hoofdzakelijk bedoeld om te voldoen 
aan de (boven)regionale vraag naar woningbouw. Ook na 2025 houden we aandacht voor de 
leefbaarheid en het voorzieningenniveau binnen de vier bestaande dorpen, bijvoorbeeld door 
nieuwe herstructureringsopgaven op te pakken.  
 

3.2 Thema Werken 
 

3.2.1 Ambitie voor 2030 
 
Werkgebieden zijn onlosmakelijk verbonden met leefgemeenschappen. Sterk functionerende 
werkgebieden bieden werkgelegenheid, ook voor onze eigen inwoners. Zuidplas wil de trend 
vasthouden dat de lokale economie sneller groeit dan die in de regio. Daarom biedt de gemeente 
een goed vestigingsklimaat voor ondernemers, mede geholpen door onze geografische ligging te 
midden van steden en de nabijheid van twee autosnelwegen. Zuidplas richt zich voornamelijk op de 
ontwikkeling van de glastuinbouwsector en hoogwaardige bedrijvigheid. Beide kenmerken zich door 
een groot innovatievermogen en de toepassing van slimme technieken. Daarnaast voorziet Zuidplas 
in uitbreidingsmogelijkheden voor reguliere bedrijvigheid, zoals de alom aanwezige productie-
industrie. 
 
In veel bedrijfssectoren zijn bedrijfseconomische ontwikkelingen, technologische vooruitgang en 
duurzaamheidsambities belangrijke drijfveren. Dit zal deels leiden tot nieuwe werkvormen. Waar het 
gaat om bedrijfsvestiging zullen met name kennisintensieve bedrijven andere behoeften krijgen. 
Toch denken we niet dat deze grote gevolgen hebben voor de fysieke aanwezigheid van werknemers. 
Traditionele bedrijfstakken als de glastuinbouw zullen op dit vlak weinig verschuivingen kennen. Voor 
de glastuinbouwsector kan huisvesting van werknemers in de directe omgeving overwogen worden. 
 
Zuidplas zet bij voorkeur in op het concentreren van bedrijfssectoren. Dit geldt specifiek voor de 
glastuinbouwsector en daaraan gerelateerde bedrijvigheid. Concentratie van bedrijfssectoren 
bevordert de innovatiekracht en leidt tot schaalvoordelen. In sommige gevallen halen we winst uit 
slim ruimtegebruik. In tegenstelling tot spreiding van bedrijven leidt het concentreren ervan tot een 
verhoging van de landschappelijke kwaliteit in onze gemeente. Bovendien worden uitbreidingen van 
werkgebieden binnen Zuidplas op een groene en landschappelijk verantwoorde wijze ingepast. Voor 
de agrarische sector zien we trends als schaalvergroting en verbreding. 
 
Commerciële functies in de dorpskernen spelen een grote rol bij de levendigheid van de dorpen. 
Waar bedrijven zich zo veel mogelijk vestigen aan de randen van de dorpen, streeft de gemeente 
naar dorpscentra met detailhandel en zakelijke dienstverlening. Een levendige middenstand zorgt 
voor aangename centra die het dorpse gevoel versterken. Hiervoor is wel een voorwaarde dat het 
winkelaanbod voldoende aansluit bij de wensen van de inwoners, zowel qua diversiteit als 
openingstijden. Dankzij de geplande woningbouwopgaven (zie paragraaf 3.1) komt er meer 
draagkracht voor een winkelaanbod dat beter aansluit bij de wensen van de consument. 
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3.2.2 Koers tot 2030 
 
Glastuinbouwbedrijvenlandschap 
Een glastuinbouwbedrijvenlandschap is een functioneel ingericht gebied op een toegankelijke 
locatie. Het biedt ruimte aan reguliere glastuinbouwbedrijven en (daaraan gerelateerde) 
bedrijvigheid. Hierdoor worden proceslijnen tussen bedrijven verkort en komen nieuwe innovaties 
tot stand. Waar mogelijk werkt de gemeente aan duurzame oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van milieu of ruimtegebruik. Binnen Zuidplas voorzien we in de ontwikkeling van een 
glastuinbouwbedrijvenlandschap op de locaties Knibbelweg-Oost (A) en Swanla (B). Deze 
landschappen maken na realisatie onderdeel uit van het glastuinbouwconcentratiegebied Zuidplas-
Noord (C). 
 
Glastuinbouwlandschap 
Een glastuinbouwlandschap is hoofdzakelijk bedoeld voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven. 
Het gebied kent een functionele inrichting en gedegen ontsluiting. Hierbij hebben we oog voor de 
ruimte die bijbehorende faciliteiten innemen, zoals waterbassins en ondergrondse voorzieningen. De 
gemeente voorziet in een concentratie van glastuinbouwbedrijven tussen de dorpen Moerkapelle en 
Zevenhuizen, rondom het bestaande glastuinbouwgebied Zuidplas-Noord. Hiertoe behoort ook het 
toekomstige glastuinbouwgebied Julianalaan (D). Aansluitend op het glastuinbouwgebied in 
Waddinxveen, biedt Zuidplas-Noord hiermee vestigingsruimte voor meer glastuinbouw. Het kan 
daarbij gaan om nieuwe bedrijven, uitbreidingen van bestaande bedrijven, of bedrijven die binnen de 
Zuidplaspolder verhuizen. Naast de concentratie in Zuidplas-Noord kent Zuidplas twee kleinere 
glastuinbouwgebieden op de locaties Albert van ‘t Hartweg (E) en Herenweg (F). Schaalvergroting is 
mogelijk door samenvoeging van bestaande bedrijven binnen de gebiedsgrenzen. Alleen voor de 
locatie Herenweg voorziet Zuidplas in een beperkte uitbreidingsmogelijkheid.  
 
Bedrijventerrein 
Alle dorpen in Zuidplas beschikken over bedrijventerreinen. Een bedrijventerrein is een functioneel 
ingericht gebied voor de vestiging van reguliere commerciële functies, zoals productiebedrijven of 
aannemersbedrijven. De realisatie van bedrijventerreinen kenmerkt zich door een planmatige 
ontwikkeling, waarbij geïnteresseerde bedrijven kavels kunnen kopen. Zuidplas zet in op het 
benutten van bestaande bedrijventerreinen, alvorens over te gaan tot uitbreiding van het oppervlak 
aan bedrijventerrein. De ontwikkeling van extra bedrijventerrein wordt gebaseerd op de marktvraag. 
Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van Hooge Veenen (G). Als onderdeel van de ontwikkeling 
van de woonwijk Zevenhuizen-Zuid is voorzien in een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein 
Nijverheidscentrum (H). Bedrijvigheid in de zwaarste milieucategorie (industrie) is alleen mogelijk op 
bedrijventerrein Kortenoord (I) aan de Hollandsche IJssel. 
 
Hoogwaardig bedrijvenlandschap 
Ook een hoogwaardig bedrijvenlandschap biedt vestigingsruimte voor commerciële bedrijven. Op 
deze locaties is vooral ruimte voor kennisintensieve bedrijven met een innovatief karakter. Een 
hoogwaardig bedrijvenlandschap heeft een uitstekende ontsluiting, is zichtbaar vanaf de 
autosnelweg en is aantrekkelijk ingericht. Het Plantagekwadrant (J) is een dergelijke locatie. Zuidplas 
wil het Plantagekwadrant ontwikkelen tot entree van de Zuidplaspolder, onder andere door het 
toepassen van aantrekkelijke architectuur. Ook het gebied rond Gouweknoop (K) leent zich bij uitstek 
voor nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid, aangezien dit gebied het middelpunt vormt van een 
infrastructureel web. Ook in dit geval is de marktvraag leidend bij de exacte invulling, die vooralsnog 
is gedefinieerd als gebiedsopgave. Zie hiervoor ook paragraaf 4.3. 
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Werklandschap 
Net als een bedrijventerrein is een werklandschap een functioneel ingericht gebied waar vooral 
commerciële functies zijn gevestigd. Werklandschappen zijn echter niet planmatig ontwikkeld. Ze 
ontstaan geleidelijk, binnen de kaders die de gemeente stelt voor de verhouding tussen de functies. 
De bestaande werklandschappen in Zuidplas bevinden zich overwegend aan de dorpsrand. De 
gemeente voorziet in de realisatie van een tweetal nieuwe werklandschappen, te weten A20 Noord 
(L) en A20 Zuid (M). Deze vormen een aanvulling op de beperkte uitbreiding van bedrijventerreinen 
in Zuidplas. De nieuwe werklandschappen bieden maatwerkoplossingen voor nieuwe 
ondernemingen en bedrijven van elders in de gemeente. Zuidplas voorziet op deze locaties in 
vestigingsruimte voor grootschalige detailhandel met een regionale uitstraling. Ook voor de nieuwe 
werklandschappen geldt dat de initiatieven bij de markt liggen, maar dat de gemeente de kaders 
stelt. 
 
Agrarisch landschap 
Het agrarisch landschap dankt zijn uiterlijk aan het primaire grondgebruik. In Zuidplas worden de 
drogere kleigronden in het noorden overwegend gebruikt voor akkerbouw, terwijl de nattere 
veenweidegronden in het zuiden zich meer lenen voor veeteelt. Als gevolg van de vele ruimtelijke 
opgaven nemen de mogelijkheden voor akkerbouw en veeteelt af, met name in de Zuidplaspolder. 
Zuidplas handhaaft de primaire agrarische functie in de gebieden Tweemanspolder (N), Polder De 
Wilde Veenen (O), Restveen (P) en het niet-recreatieve deel van de Eendragtspolder (Q). Vanwege de 
recreatieve belevingswaarde van het agrarisch landschap streeft Zuidplas naar een zo open mogelijk 
karakter van het gebied. Daarom ziet de gemeente geen toekomst voor verspreid liggende 
glastuinbouw. Voor deze sector bieden we nieuw perspectief in het glastuinbouwgebied Zuidplas-
Noord. Bij de sanering van verspreide glastuinbouw kan Zuidplas gebruikmaken van speciale 
regelingen, zoals de regelingen ‘Glas voor Glas’ en ‘Ruimte voor Ruimte’ van de provincie Zuid-
Holland. 
 

3.3 Thema Groen en Recreatie 
 
3.3.1 Ambitie voor 2030 
 
Zuidplas ontwikkelt een aantrekkelijk buitengebied dat bestaat uit agrarisch landschap en groen- en 
recreatiegebied. De steden om ons heen kenmerken zich door een groot aanbod van commerciële 
indoor- en vrijetijdsactiviteiten. Onze gemeente onderscheidt zich hiervan door te kiezen voor rust, 
groen en kleinschaligheid. Ideaal voor ontspanning en onthaasting van onze inwoners, en recreanten 
van elders. 
 
Een belangrijk kenmerk van onze dorpen is dat het groene buitengebied begint vanaf de dorpsrand. 
Het buitengebied fungeert als een natuurlijke buffer tussen de dorpen en omliggende steden. Bij 
nieuwe ruimtelijke opgaven zorgen we ervoor dat de bufferfunctie rond de bestaande dorpen 
behouden blijft. Voorbeelden hiervan zijn het gebied Groene Zoom tussen Nieuwerkerk aan den 
IJssel en Capelle aan den IJssel, de Nessepolder tussen Oud Verlaat en Rotterdam Ommoord, en de 
Eendragtspolder en Tweemanspolder richting de stedelijke gebieden van Rotterdam en Zoetermeer. 
 
De gemeente vindt het wenselijk dat het aanbod van recreatiemogelijkheden aansluit bij de 
demografische ontwikkelingen. In de komende decennia stijgt het inwoneraantal van Zuidplas, 
evenals het aandeel ouderen. Hierdoor neemt de recreatieve druk toe. We zetten daarom in op een 
uitbreiding van de groen- en recreatiegebieden en het onderling verbinden daarvan. Op die manier 
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ontstaat binnen Zuidplas een recreatief netwerk, met uitlopers naar omliggende gemeenten. Voor de 
realisatie van dit soort opgaven bekijken we of de financiering kan voortkomen uit ruimtelijke 
ontwikkelingen als woningbouw, particuliere initiatieven als verbrede landbouw, de provinciale 
landgoederenregeling en combinaties met het Provinciaal Fietspadenplan. 
 
De openluchtrecreatie beperkt zich niet alleen tot de beleving van water, groen en landschap in de 
buitenruimte. Gevarieerde horecavoorzieningen en het benutten van onze cultuurhistorische 
toppunten kunnen het bestaande aanbod verrijken. Kleinschaligheid staat hierbij voorop. In 2030 
wordt ook het open polderlandschap benut door recreanten. Ondanks de ontwikkelopgaven 
behouden verschillende gebieden hun agrarische waarde. Dit leidt ertoe dat de groen-, recreatie- en 
agrarische gebieden als geheel een kwalitatief hoogwaardig buitengebied vormen. 
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3.3.2 Koers tot 2030 
 
Agrarisch landschap 
Het agrarisch landschap is aantrekkelijk voor recreanten die op zoek zijn naar rust, ruimte en groen. 
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat het gebied recreatief toegankelijk is. Smalle wandelpaden 
door een weiland, of aan de rand van een akker, zijn in dit geval toereikende oplossingen. Zulke 
initiatieven komen vaak voort uit verbrede landbouw, waarbij de financiering plaatsvindt door 
particuliere investeringen of subsidieregelingen. Het open agrarisch landschap is in enkele gevallen 
onderdeel van een groen- en recreatiegebied, waarvan Hitland (A) een bekend voorbeeld is. Ook in 
de Groene Zoom (B) vormt het open agrarisch landschap een integraal onderdeel van het gebied. De 
recreatieve belevingswaarde van het agrarisch landschap is de voornaamste voor het behoud van het 
open karakter van een aantal bestaande open polders. 
 
Groen- en recreatiegebied 
Zuidplas beschikt over diverse groen- en recreatiegebieden buiten de dorpen. Deze richten zich 
primair op laagdrempelige openluchtrecreatie, zoals wandelen, skaten, fietsen en paardrijden in een 
groene omgeving. Bekende voorbeelden zijn Hitland en de Rottemeren (C). Beide gebieden 
herbergen cultuurhistorische toppunten als de steenovens en Molenviergang, maar bieden ook 
recreatieve voorzieningen, zoals horeca en kanoverhuur. De Eendragtspolder (D) vormt het meest 
recente deelgebied van de Rottemeren, waar waterbergende en recreatieve functies worden 
gecombineerd. Dé trekpleister in dit deelgebied is de internationale wedstrijdroeibaan, die tijdens 
grootschalige evenementen veel bezoekers ontvangt. In de Eendragtspolder en aan de 
Zevenhuizerplas bieden we ruimte voor een concentratie van recreatiegerichte, commerciële 
voorzieningen. Het groen- en recreatiegebied Groene Waterparel (E) wordt nieuw gerealiseerd met 
natte natuur, terwijl Groene Zoom wordt doorontwikkeld tot een gebied met natuurwaarden en 
recreatiemogelijkheden. Deze zone sluit aan op het Hitlandgebied en vormt een natuurlijke buffer 
aan de rand van Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
Groen-recreatieve verbindingen 
Door de realisatie van groen-recratieve verbindingen tussen de groen- en recreatiegebieden ontstaat 
een grootschalig recreatief netwerk binnen Zuidplas, met uitlopers naar onze buurgemeenten. Onder 
deze term verstaan we eenvoudige verbindingen voor bijvoorbeeld wandelen en fietsen, die op een 
groene wijze zijn ingepast. Deze inpassing vindt plaats op uiteenlopende manieren: van open 
agrarisch landschap tot aangelegde bosschages. Eventueel kan de verbinding ook een ecologische 
functie vervullen en bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit. Zuidplas zet in op de 
ontwikkeling van groen-recreatieve verbindingen tussen Bentwoud en Rottemeren (F), Rottemeren 
en Krimpenerwaard (G), Groene Waterparel en ’t Weegje (H) en Bentwoud en Krimpenerwaard (I). 
De groen-recreatieve verbinding tussen de gebieden Hitland en Krimpenerwaard (J) bestaat reeds 
middels het fiets- en voetgangersveer Hitland - Ouderkerk aan den IJssel. Waar mogelijk sluiten de 
verbindingen aan op onze cultuurhistorische toppunten. Zuidplas stimuleert particuliere initiatieven 
die bijdragen aan de vrijetijdsbesteding langs de groen-recreatieve verbindingen, bijvoorbeeld een 
theehuis of waterspeeltuin. 
 
Recreatieparken 
Diverse recreatieparken in Zuidplas verhogen de aantrekkelijkheid van het open agrarisch landschap 
en de groen- en recreatiegebieden voor bezoekers. Deze parken zijn geschikt voor verblijfsrecreatie 
en herbergen bijvoorbeeld een kampeerterrein, huisjes en/of groepsaccommodaties. De 
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recreatieparken hebben een nadrukkelijke binding met de recreatieve belevingswaarde van de 
omgeving. 
 
Ringvaartpark 
Het Ringvaartpark (K) vormt een continue verbinding van water, groen en langzaam verkeer tussen 
onze dorpen. Hierdoor ontstaan interessante fiets- en wandelroutes, al dan niet in de overgang naar 
groen- en recreatiegebieden als Hitland, Groene Zoom en de Rottemeren. Naast het verbindende 
karakter biedt het Ringvaartpark op laag schaalniveau verblijfswaarde voor omliggende wijken en 
buurten, bijvoorbeeld voor het maken van een ommetje. Het uiteindelijke streven van Zuidplas is een 
doorlopend park langs de volledige Ringvaart. 
  

3.4 Thema Verkeer en Infrastructuur 
 
3.4.1 Ambitie voor 2030 
 
Zuidplas wil in 2030 een goed bereikbare gemeente voor auto, openbaar vervoer en fiets zijn. Dit 
heeft zowel betrekking op de onderlinge verbindingen tussen woon-, werk- en recreatiegebieden 
binnen onze gemeente, als op de verbindingen naar de omliggende steden.  
 
De auto vervult ook in de toekomst een belangrijke rol in het persoonlijk vervoer en vervoer van 
goederen. Daarom lossen we bestaande knelpunten in de autobereikbaarheid op en ontsluiten we 
nieuwe gebieden voor wonen en werken op een autovriendelijke manier. Maar Zuidplas richt zich 
zeker niet eenzijdig op de auto. In veel situaties zijn de fiets en het openbaar vervoer geschikte 
alternatieven, zoals bij woon-werkverkeer of het bezoeken van voorzieningen in de dorpscentra. 
Waar mogelijk willen we het milieuvriendelijk verkeer bevorderen. 
 
De dorpen in Zuidplas worden per bus ontsloten naar de belangrijkste omliggende bestemmingen. 
Het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel is ook per trein toegankelijk. Idealiter is in alle dorpen sprake 
van een uitgebreid aanbod van hoogwaardig openbaar vervoer. Hieronder verstaan we een netwerk 
van verbindingen met een hoge gemiddelde rijsnelheid, een hoge vervoersfrequentie, veel 
reiscomfort en een adequate reisinformatievoorziening bij de haltes en in het voertuig. In 
toenemende mate is openbaar vervoer echter afhankelijk van de vervoerswaarde: het verwachte 
aantal reizigers dat gebruikmaakt van een bepaalde verbinding. Deze waarde is in onze dorpen 
relatief laag, waardoor de mogelijkheden voor frequenter en grootschaliger openbaar vervoer ook in 
de toekomst beperkt zijn. 
 
Zuidplas stimuleert het fietsgebruik door een aantrekkelijk netwerk van rechtstreekse, veilige en 
landschappelijke fietsverbindingen. De fiets is met name geschikt als vervoermiddel voor afstanden 
tot gemiddeld 7,5 kilometer. Nieuwe producten als de elektrische fiets zorgen voor een groter bereik.  
 
De bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatiegebieden is niet alleen afhankelijk van het aanwezig 
zijn van infrastructuur, maar ook van het functioneren ervan. Zo hoort de verkeersafwikkeling vlot te 
verlopen tijdens de drukste momenten van de dag, ook na de ontwikkeling van nieuwe woon- en 
werkgebieden. Nieuwe concepten als Het Nieuwe Werken dragen bij aan het verminderen van 
(woon-)werkverkeer, met positieve effecten op de dagelijkse spitsperioden. Het doordacht 
vormgeven van het wegennet helpt eveneens. Door woon- en werkgebieden via meerdere 
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hoofdontsluitingswegen toegankelijk te maken, zijn alternatieve routes mogelijk. Dit leidt tot een 
betere spreiding van verkeer, waardoor knelpunten minder worden belast. 
 
Het thema bereikbaarheid valt binnen Zuidplas samen met veiligheid in het verkeer. In 2030 is het 
wegennet van Zuidplas daarom ingericht en gecategoriseerd volgens de principes van Duurzaam 
Veilig. Deze verkeersveiligheidsvisie is erop gericht om het aantal verkeersslachtoffers terug te 
dringen. Kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers verdienen hierbij extra aandacht. 
Met die groep wordt bij toekomstige ontwikkelingen dan ook rekening gehouden. Met het oog op de 
veiligheid en doorstroming van het verkeer worden de spoorwegovergangen waar mogelijk 
ongelijkvloers gemaakt. 
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3.4.2 Koers tot 2030 
 
Bovenregionale infrastructuur 
Een aantal nationale infrastructurele verbindingen voert over het grondgebied van Zuidplas. De 
autosnelwegen A12 en A20 en de spoorlijnen Rotterdam - Gouda en Den Haag - Gouda zijn bekende 
voorbeelden, maar ook de Hollandsche IJssel vervult een belangrijke rol in het goederenvervoer. Het 
functioneren van deze infrastructuur behoort niet tot onze verantwoordelijkheden, maar is wel in 
ons belang. De autosnelwegen en spoorwegen vormen immers de ruggengraat van onze verbinding 
met de omliggende steden en verder. Zowel spoorlijnen als autosnelwegen komen samen op het 
grondgebied van Zuidplas. 
 
De autosnelwegen A12 en A20 komen samen bij knooppunt Gouwe. Het knooppunt biedt nu geen 
directe verbinding voor verkeer van Den Haag naar Rotterdam en vice versa. Met de realisatie van de 
Moordrechtboog als nieuwe verbindingsweg (A) tussen deze autosnelwegen wordt dit probleem in 
de toekomst verholpen. Het deel van de A20 tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en 
knooppunt Gouwe is een belangrijk knelpunt in de verkeersafwikkeling, met uitstraling op het 
onderliggende wegennet. Zuidplas houdt daarom rekening met een verbreding van de autosnelweg 
A20 in het wegvak tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Gouwe (B). 
 
Ontsluitingswegen 
De hoofdontsluitingswegen vormen het netwerk van verbindingen tussen onze dorpen, naar 
omliggende steden en naar autosnelwegen. Met uitzondering van de provinciale wegen vallen de 
hoofdontsluitingswegen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Met het oog op het 
vergroten van de bereikbaarheid van Moerkapelle en het versterken van het wegennet rond de 
autosnelweg A12, zet Zuidplas in op twee nieuwe hoofdontsluitingswegen ten noorden van de A12. 
Het gaat hierbij om de Rottelaan (C) en een nieuwe hoofdontsluitingsweg naar het dorp Moerkapelle 
(D). Daarnaast ziet Zuidplas een knelpunt in de bereikbaarheid van de Rottemeren, waar de 
wedstrijdroeibaan bijzondere aandacht verdient. Daarom zet de gemeente in op een nieuwe kruising 
met de Ringvaart (E) voor auto- en fietsverkeer. 
 
Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer in Zuidplas heeft een stevige impuls nodig om tegemoet te komen aan de 
behoefte van reizigers. De mogelijkheden daarvoor zijn echter beperkt. Door de landelijke ligging en 
lage vervoerswaarde van Moerkapelle en Moordrecht, is uitbreiding van het regulier openbaar 
vervoer voor deze dorpen niet waarschijnlijk. Aanvullend openbaar vervoer blijft dan ook 
noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een belbus. Toch blijft Zuidplas bij de vervoersautoriteit 
aandringen op verbetering van het reguliere openbaar vervoer. Zo kunnen de informatievoorziening 
en het reiscomfort worden verbeterd. Een andere optie is het verhogen van de treinfrequentie op 
station Nieuwerkerk aan den IJssel, inclusief het opwaarderen van het station zelf. De 
ontwikkelingsmogelijkheden voor hoogwaardig openbaar vervoer hangen direct samen met de 
ontwikkeling van de nieuwe woon- en werkgebieden in de Zuidplaspolder. Hierbij denken we in 
eerste instantie aan een hoogwaardige busverbinding als noord-zuidas (F) door onze gemeente. De 
verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor hoogwaardig openbaar vervoer hangen samen met de 
ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder. Hiervoor wordt bij de gebiedsopgave 
Vijfde Dorp gesproken over een oost-westas (G). Zie ook de gebiedsopgaven in paragraaf 4.3. 
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Fietsverbindingen 
De eerdergenoemde ontwikkelingen op het gebied van fietsgebruik bieden extra mogelijkheden 
waar het gaat om woon-werkverkeer en het reizen tussen onze dorpen. Nieuwe fietspaden worden 
aangelegd in een aantal van de groen-recreatieve verbindingen en het Ringvaartpark. Binnen de 
verbindingszones dragen de (veelal provinciale) fietspaden, naast het recreatieve karakter, bij aan 
een milieuvriendelijke en toekomstbestendige oplossing voor de vervoersproblematiek. De 
fietsfunctie van het Ringvaartpark verbetert de bereikbaarheid van de dorpen onderling en 
stimuleert een gezonde leefwijze van de inwoners. 
 

3.5 Thema Milieu en Duurzaamheid 
 
3.5.1 Ambitie voor 2030 
 
Door afnemende voorraden grondstoffen en energiebronnen wordt de noodzaak van een duurzame 
samenleving steeds groter. Die samenleving gaat uit van een evenwicht tussen ecologische, sociale 
en economische belangen. Bij elke ontwikkeling is het uitgangspunt dat we voldoen aan de 
behoeften van de huidige inwoners, zonder dat we die van toekomstige generaties in gevaar 
brengen. Gelukkig dragen veel factoren hieraan bij. Het milieubewustzijn onder de bevolking is in 
2030 groter, de regelgeving blijft zich ontwikkelen en de technologie om te kunnen voldoen aan de 
nieuwe vraag evolueert snel. 
 
Omdat een belangrijk deel van de bedrijven in Zuidplas bestaat uit glastuinbouw, is in die sector ook 
het hoogste rendement aan energiebesparing te halen. Energie-uitwisseling tussen 
glastuinbouwgebieden en woongebieden zorgt voor een duurzamer Zuidplas. Economische motieven 
zorgen ervoor dat deze verbeteringen snel worden doorgevoerd. Dit proces duurt langer wanneer 
duurzaamheid de voornaamste motivatie is, omdat de noodzaak van dit thema niet voor alle 
betrokkenen duidelijk is. Het inspelen op de behoeften van marktpartijen is dus belangrijk. 
 
Bij het drooghouden van onze voeten speelt waterveiligheid een grote rol. Zuidplas is en blijft een 
laaggelegen gemeente en herbergt zelfs het laagste punt van Nederland. De overheid heeft daarom 
een verantwoordelijkheid als het gaat om de voorbereiding op en het voorkomen van calamiteiten 
veroorzaakt door hoog water, extreme neerslag en zwakke dijken. Er worden dan ook voldoende 
waterbergingsvoorzieningen gerealiseerd die het overstromingsgevaar in onze en naastgelegen 
gemeenten helpen te voorkomen. Op het gebied van veilig bouwen kan worden gedacht aan het 
aanhouden van minimum vloerpeilen. Ook zal in 2030 water- en peilbeheer worden gebruikt om de 
natuurwaarden van ons landschap te verhogen. 
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3.5.2 Koers tot 2030 
 
Gebiedsontwikkeling 
De ruimtelijke impact van onze duurzame maatregelen uit zich vooral in de vorm van duurzame 
gebiedsontwikkeling. Denk hierbij aan energiezuinige gebouwen, het gebruik van duurzame energie 
en een inrichting van het openbare gebied met een minimale impact op het milieu. Duurzame 
gebiedsontwikkeling betekent ook dat we bewuste keuzes maken als het gaat om functies in een 
bepaald gebied. Hierbij gaat Zuidplas uit van het behouden en verbeteren van bestaande kwaliteiten 
in een gebied, en het in samenspraak met belanghebbenden in kaart brengen van aanwezige kansen. 
Voorbeelden hiervan zijn multifunctioneel ruimtegebruik en het zoeken naar nieuwe combinaties 
van functies op één locatie, gedurende een dag- of nachtperiode. 
  
Waterberging 
Waterveiligheid heeft een zichtbaar effect op het landschap, met name door de ruimtelijke 
reservering van waterbergingsvoorzieningen. Dit leidt ertoe dat we op grotere schaal waterberging 
willen realiseren, naast de reguliere aandacht voor wateropvang en vervangend water in ruimtelijke 
opgaven. De capaciteit hiervoor zoeken we vooral bij of in bestaande grote watergangen en in 
andere geohydrologisch geschikte gebieden. 
 
Een belangrijke waterbergingsvoorziening in Zuidplas is de Eendragtspolder (A). Samen met de 
roeibaan vormt het omliggende gebied een systeem- en calamiteitenberging voor water uit de Rotte.  
Een andere waterbergingsopgave vinden we in het midden en zuiden van de Zuidplaspolder, waar 
een verbreding van de Derde en Vierde Tocht wordt gerealiseerd (B). Deze hoofdwatergangen van de 
Zuidplaspolder worden fors breder, waardoor ze een waterbergende functie krijgen. De verbreding 
start bij de Vierde Tocht, ter hoogte van de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen, en eindigt waar 
de Derde Tocht uitkomt bij het cultuurhistorisch toppunt Abraham Kroesgemaal. 
 
Kansen in de glastuinbouw 
Voor een glastuinbouwgemeente als Zuidplas is verduurzaming van deze sector een opgave met een 
potentieel hoog rendement. We zetten hierbij hoofdzakelijk in op energie-uitwisseling in gebieden 
met verschillende functies, die wat betreft energieproductie en -behoefte op elkaar zijn afgestemd. 
In 2030 zorgt de restwarmte van glastuinbouw voor de warmtevoorziening van bedrijven en 
woningen. De uitwisseling vindt plaats via een leidingnetwerk voor hoge en lage temperaturen. 
 
Van energie-uitwisseling is sprake binnen het gebied Knibbelweg-Oost en mogelijk van daaruit naar 
Zevenhuizen-Zuid (C). Op deze locatie kan restwarmte van de glastuinbouw worden aangewend voor 
de verwarming van woningen. Een andere manier om de glastuinbouw te verduurzamen, is het 
realiseren van een leidingnetwerk vanuit industriegebied Rotterdam Pernis richting Waddinxveen. 
Deze zogeheten OCAP-leiding transporteert koolstofdioxide naar de glastuinbouw, die de CO2 benut 
voor plantengroei. Dankzij deze uitwisseling verdwijnt de koolstofdioxide niet in de atmosfeer. 
 
Een deel van de glastuinbouw is ingericht volgens een duurzaam waterketenconcept. Dit houdt in dat 
hemel- en afvalwater wordt opgevangen en gezuiverd, waarna het als voeding wordt (her)gebruikt 
voor de teelt.  
 
Aandachtspunten en kansen 
Bij de toekomstige ruimtelijke inrichting van Zuidplas houden we ook rekening met aandachtspunten 
vanuit milieu- en veiligheidsoogpunt. Voorbeelden hiervan zijn de veiligheidszones rondom 
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ondergrondse buisleidingen en de geluidszones langs wegen en spoorlijnen. Ook de bedrijvigheid in 
de gemeente kan tot dergelijke ruimtelijke beperkingen leiden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij de 
planvorming van nieuwe ontwikkelingen nabij gevoelige objecten, zoals woningen en 
kinderdagverblijven. Hoewel we ons in die plannen houden aan de wettelijk bepaalde afstanden tot 
bronnen van gevaar en hinder, voeren we ook eigen beleid. Hierdoor krijgen bepaalde functies extra 
bescherming, of stellen we met het oog op een beter leefklimaat aanvullende eisen. De bufferzones 
die door dit beleid ontstaan, bieden ook nieuwe kansen. Zo kunnen de gewenste groen-recreatieve 
verbindingen bij uitstek via dergelijke zones worden aangelegd. 
 
Duurzame ondergrond 
Een ontwikkeling die al in gang is gezet, is het beter gebruikmaken van de ondergrond. Het Rijk 
stimuleert het opstellen van (structuur)visies hierop. Enerzijds om een beeld te krijgen van de 
ondergrondse infrastructuur, anderzijds om de duurzaamheidspotentie van de bodem beter te 
benutten. Een initiatief waarbij Zuidplas slim gebruikmaakt van zijn ondergrond, is het gebruik van 
aardwarmte/geothermie als energiebron. Daarnaast voert de gemeente de komende jaren beleid op 
het reguleren, stimuleren en afstemmen van warmte-koude-opslag (WKO). Dit resulteert naar 
verwachting in een kansenkaart met warme en koude zones, en bijbehorende gebruiksregels. 
Mogelijk wordt het beleid uitgebreid met andere bodemthema’s, zoals waterkwaliteit en droogte. Dit 
sluit aan bij het beleid dat Zuidplas bij alle ruimtelijke ontwikkelingen vanuit een duurzaam en 
toekomstbestendig principe handelt. 
 
Toekomst Restveen 
In het laaggelegen gebied Restveen komt het voortbestaan van het huidige agrarische grondgebruik 
in conflict met het benodigde waterpeilbeheer (D). Zuidplas wil Restveen een duurzame toekomst 
bieden. Hiervoor is een gebiedsopgave geformuleerd, die we in paragraaf 4.3 beschrijven. 
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Cultuurhistorisch toppunt Laagste punt van Nederland 
  

 
  

 

Ten noordoosten van het dorp Nieuwerkerk aan den IJssel, nabij de Eendenkooi, ligt het laagste 
punt van Nederland: 6.76 meter onder Normaal Amsterdams Peil (NAP). Onder het laagste punt 
verstaat Rijkswaterstaat het punt dat de gemiddelde maaiveldhoogte van een gebied weergeeft, in 
verhouding tot het NAP. Het gaat hierbij om een door mens en dier begaanbaar, nagenoeg 
horizontaal gebied van ongeveer 1 hectare groot, dat lager ligt dan enig ander maaiveld in 
Nederland. Het laagste punt is ontstaan door het verwijderen van veenbodemlagen en de latere 
droogmaking van de Zuidplas. 
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Cultuurhistorisch toppunt Abraham Kroesgemaal 
  

 
  

 

Tussen de dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht, ligt aan de Hollandsche IJssel het 
gemaal ‘Abraham Kroes’. Dit gemaal verzorgt de bemaling van de Prins Alexanderpolder en 
Zuidplaspolder. Het polderwater wordt rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de 
ringvaartboezem, naar de rivier de Hollandsche IJssel gepompt. Deze zeldzame combinatie van 
polder- en boezembemaling is ondergebracht in één gebouw. Het bouwwerk is gerealiseerd in de 
periode 1968-1971 en vernoemd naar Abraham Kroes (van 1932-1944 heemraad, en tot 1967 
dijkgraaf van de Zuidplaspolder). Het Abraham Kroesgemaal is eigendom van het 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 
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4 
 
 
 

Uitvoering 
 
 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de opgaven waarmee we onze doelen voor 
2030 willen bereiken. Daarin maken we onderscheid tussen ruimtelijke opgaven en 
gebiedsopgaven. 
 
De ruimtelijke opgaven zijn de concrete opgaven die Zuidplas voor ogen heeft om het 
toekomstbeeld te realiseren. Zij vormen het verschil tussen de huidige situatie en de 
Structuurvisiekaart Zuidplas 2030. In totaal gaat het hierbij om 33 ruimtelijke opgaven. In 
paragraaf 4.1 geven we deze opgaven op kaart weer, waarna we ze in tekstkaders 
uitwerken. De cijfercodes op de kaart corresponderen met de cijfercodes die we in de 
tekstkaders gebruiken. In de tekstkaders geven we een toelichting op de ruimtelijke 
opgave en beschrijven we kenmerken van de opgave, zoals de uitvoeringsperiode, de 
financieringswijze en of er een basis is voor kostenverhaal. Dit laatste kenmerk vormt de 
brug naar paragraaf 4.2. Hierin werken we aan de hand van het ‘profijtbeginsel’ uit welk 
deel van de ruimtelijke opgaven eventueel kan worden gedekt door de realisatie van 
andere ruimtelijke opgaven.  
 
In paragraaf 4.3 sluiten we af met drie gebiedsopgaven. Het gaat hierbij om complexe 
ruimtelijke vraagstukken die op dit moment nog niet concreet zijn. In het realisatieproces 
van deze gebiedsopgaven werkt Zuidplas samen met andere partijen. 
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4.1 Ruimtelijke opgaven 
 

1 Glastuinbouwgebied Herenweg 
   
Herkomst opgave Provinciale Structuurvisie (2011)1  
Status Voorbereidingsfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Particuliere eigenaren 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing  
   
Bestaand glastuinbouwgebied in combinatie met open agrarisch landschap. In het gebied worden 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor glastuinbouw geboden. Van het glastuinbouwgebied blijft 
minimaal de helft van het totale oppervlak in gebruik als open agrarisch landschap. Het gebied 
wordt verkeerskundig op goede wijze ontsloten. 
 

2 Woonwijk Moerkapelle-Oost 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006)  
Status Ontwerpfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek/privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas 
Financieringswijze Grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Woonopgave van circa 500 woningen, hoofdzakelijk bestemd voor de eigen woningbehoefte. De 
nieuwe woningen dragen bij aan de draagkracht voor het voorzieningenaanbod in Moerkapelle. In 
Moerkapelle-Oost worden geen specifieke wijkvoorzieningen gerealiseerd, met uitzondering van de 
realisatie van een brede school in combinatie met sportvoorzieningen. De woonwijk wordt 
verkeerskundig op goede wijze ontsloten. 
 

3 Hoofdontsluitingsweg Julianalaan 
   
Herkomst opgave Nieuw  
Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas 
Financieringswijze Gemeente Zuidplas 
Basis kostenverhaal Ja, zie paragraaf 4.2 
   
Te realiseren hoofdontsluitingsweg die het dorp Moerkapelle beter bereikbaar maakt. Deze weg 
verbindt de Bredeweg, het glastuinbouwgebied Julianalaan (7) en de toekomstige (Korte) 
Rottelaan (6). De realisatie van deze weg is afhankelijk van de hiervoor genoemde ruimtelijke 
opgaven. 
 
 

                                                      
1
  Het betreft de actualisering 2011, vastgesteld door provinciale staten op 29 februari 2012. 
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4 Groen-recreatieve verbinding Bentwoud - Rottemeren 
   
Herkomst opgave Nieuw 

 

Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Recreatieschap Rottemeren 
Financieringswijze Andere overheden 
Basis kostenverhaal Nee, zie paragraaf 4.2 
   
Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Bentwoud en 
Rottemeren. Voert langs het cultuurhistorische toppunt Oorsprong Rotte en sluit aan bij de 
Molenviergang. 
 

5 Dorpsuitbreiding Moerkapelle-Zuid 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 

Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 

   
De dorpsuitbreiding Moerkapelle-Zuid voorziet in een gemengd gebied aan de zuidzijde van 
Moerkapelle. Denk hierbij aan woningbouw, gecombineerd met bedrijvigheid in de lagere 
milieucategorieën en een enkel glastuinbouwbedrijf. Het gebied wordt mede ontsloten via de 
nieuwe hoofdontsluitingsweg Julianalaan (3). 
 

6 Hoofdontsluitingsweg Rottelaan 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 

Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2020-2030 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Provincie Zuid-Holland 
Financieringswijze Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder 
Basis kostenverhaal Ja, zie paragraaf 4.2 
   
De hoofdontsluitingsweg Rottelaan is een nieuwe verbinding parallel aan de A12, tussen de 
Bredeweg en de Nieuwe Hoefweg (N209) in de gemeente Lansingerland. Hierdoor ontstaat een 
nieuwe oost-westverbinding voor regionaal en lokaal verkeer, mede om de verkeersstromen op de 
A12 te ontlasten. De Rottelaan draagt bij aan de bereikbaarheid van de dorpen Moerkapelle en 
Zevenhuizen, en de tussengelegen werkgebieden. Het oostelijk deel van de Rottelaan (6a), ook wel 
bekend als de Korte Rottelaan, verbindt de Bredeweg en het Noordeinde. Het westelijk deel van de 
Rottelaan (6b) vormt aansluitend de schakel tussen het Noordeinde en de Nieuwe Hoefweg (N209). 
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7 Glastuinbouwgebied Julianalaan 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006)  
Status definitiefase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Particuliere eigenaren 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Dit gebied biedt ruimte voor glastuinbouw binnen het concentratiegebied glastuinbouw in Zuidplas. 
Enerzijds gaat het om uitbreiding van bestaande glastuinbouw aan de Bredeweg, anderzijds gaat het 
om de ontwikkeling van nieuwe glastuinbouw aan de toekomstige Julianalaan. De ontsluiting van 
het westelijk deel vindt plaats via de toekomstige hoofdontsluitingswegen Julianalaan (3) en de 
(Korte) Rottelaan (6). 
 

8 Glastuinbouwbedrijvenlandschap Swanla 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006)  
Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2020-2030 
Ontwikkelvorm Publiek/privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en ontwikkelaar 
Financieringswijze Grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Dit agrarisch gebied biedt ruimte voor de ontwikkeling van een glastuinbouwbedrijvenlandschap. 
Het beoogde landschap sluit aan bij de concentratie van glastuinbouw in Zuidplas-Noord. De 
ontsluiting vindt plaats via de toekomstige hoofdontsluitingsweg (Korte) Rottelaan (6). 
 

9 Woonopgave Knibbelweg - Swanla 
   
Herkomst opgave Nieuw  
Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek/privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en ontwikkelaar 
Financieringswijze Grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Woonopgave in het gebied tussen de verlengde Knibbelweg, de Swanlaweg en de bestaande 
woonwijk Groot Swanla. Vormt in samenhang met het Glastuinbouwbedrijvenlandschap Swanla (8) 
de entree tot het dorp Zevenhuizen vanuit noordelijke richting. 
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10 Hoogwaardig bedrijvenlandschap Plantagekwadrant 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006)  
Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Het Plantagekwadrant vormt de entree van de Zuidplaspolder vanaf de A12. Om deze 
representatieve functie te realiseren, wordt ingezet op hoogwaardige bedrijvigheid met een 
aantrekkelijke architectuur. Het zuidelijk deel van het Plantagekwadrant sluit functioneel aan bij 
Knibbelweg-Oost (11). Het deel ten noorden aan de A12 biedt ruimte aan kleinschalige kantoren.  
 

11 Glastuinbouwbedrijvenlandschap Knibbelweg-Oost 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 

Status Ontwerpfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en ontwikkelaar 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Dit toekomstige glastuinbouwbedrijvenlandschap maakt onderdeel uit van het concentratiegebied 
van glastuinbouw Zuidplas-Noord. Het gebied wordt ontsloten via de N219. Knibbelweg-Oost is een 
voorbeeldlocatie voor het toepassen van dubbel ruimtegebruik, waar sprake is van ongeveer 70 
hectare glastuinbouwbedrijvenlandschap. Bovendien wordt ingezet op energie-uitwisseling door het 
gebruik van restwarmte tussen verschillende functies in het plangebied. Mogelijk kan dit worden 
uitgebreid naar de woningbouw in Zevenhuizen-Zuid (12). 
 

12 Woonwijk Zevenhuizen-Zuid 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 

Status Ontwerpfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek/privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en ontwikkelaars 
Financieringswijze Grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Om te voldoen aan de woonvraag van de eigen inwoners en aan de (boven)regionale vraag naar 
woningen, wordt ten zuiden van Zevenhuizen een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Deze nieuwe 
woonwijk van 1.200 tot 1.400 woningen draagt bij aan het op peil houden van het 
voorzieningenniveau in het dorpscentrum van Zevenhuizen. 
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13 Verbinding tussen N219 en Rottemeren 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en andere 

overheden 
Financieringswijze Gemeente Zuidplas en andere 

overheden 
Basis kostenverhaal Nee, zie paragraaf 4.2 
   
Voor het recreatieve verkeer van en naar de Rottemeren, en de wedstrijdroeibaan in de 
Eendragtspolder, wordt vanaf de N219 een nieuwe kruising met de Ringvaart gerealiseerd. Deze 
sluit aan op de ontsluitingsweg in de Eendragtspolder. 
 

14 Woonlocatie buitengebied Eendragtspolder 
   
Herkomst opgave Nieuw  
Status Definitiefase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Ontwikkelaar 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Voor het bevorderen van de landschappelijke kwaliteit in recreatiegebied Rottemeren, wordt een 
klein cluster aan bestaand glas gesaneerd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de provinciale regeling 
‘Ruimte voor Ruimte’, waarbij de glassanering wordt gefinancierd met kleinschalige woningbouw. 
Het cluster omvat ongeveer dertig woningen in het buitengebied. 
 

15 Verbreding hoofdwatergangen Zuidplaspolder 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006)  
Status Realisatiefase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Hoogheemraadschap van Schieland 

en de Krimpenerwaard (HHSK) 
Financieringswijze HHSK  
Basis kostenverhaal Nee, zie paragraaf 4.2 
   
Om de kans op wateroverlast in de Zuidplaspolder in de toekomst te verkleinen, worden 
maatregelen genomen in het watersysteem. Onderdeel hiervan is het verbreden van watergangen, 
waaronder die van de Derde en Vierde Tocht, van ongeveer zes meter nu naar ongeveer twintig 
meter straks. Over het totale tracé van 4,5 km ontstaat op deze wijze ruim 5 hectare extra 
waterberging. 
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16 Verbindingsweg Moordrechtboog 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 
Status Realisatiefase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Provincie Zuid-Holland 
Financieringswijze Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder 

en andere overheden 
Basis kostenverhaal Nee, zie paragraaf 4.2 
   
De Moordrechtboog is een nieuwe provinciale weg, die de A12 en A20 voor verkeer tussen Den 
Haag en Rotterdam direct met elkaar verbindt. De Moordrechtboog krijgt twee rijstroken per 
richting. Bij ontwikkeling van het Vijfde Dorp en/of Gouweknoop is voor het ontsluiten van deze 
gebieden een aansluiting op de Moordrechtboog noodzakelijk.  
 

17 Groen-recreatieve verbinding Groene Waterparel - ’t Weegje 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en andere 

overheden 
Financieringswijze Gemeente Zuidplas en andere 

overheden 
Basis kostenverhaal Nee, zie paragraaf 4.2 
   
Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Groene Waterparel en 
’t Weegje ten oosten van Gouwepark. Denk hierbij aan de bundeling van een nieuw fietspad met 
een nieuwe watergang door de Zuidplaspolder.  
 

18 Groen-recreatieve verbinding Bentwoud - Krimpenerwaard 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2020-2030 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en andere 

overheden 
Financieringswijze Gemeente Zuidplas en andere 

overheden 
Basis kostenverhaal Nee, zie paragraaf 4.2 
   
Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Bentwoud en 
Krimpenerwaard. Deze omvat onder meer het Boogpark langs de verbindingsweg Moordrechtboog 
en de Groen-Blauwe Zone als ecologisch uitloopgebied tussen het dorp Moordrecht en de nieuwe 
Goudse wijk Westergouwe. De groen-recreatieve verbinding kan worden gekoppeld aan het 
cultuurhistorisch toppunt ‘Beschermd dorpsgezicht Moordrecht’. 
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19 Woonwijk Vijfakkers-Noord 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006)  
Status Definitiefase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Ontwikkelaar 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Om te voldoen aan de woonvraag van eigen inwoners, wordt in Moordrecht een nieuwe woonwijk 
ontwikkeld. Deze nieuwe woonwijk van circa 350 woningen draagt bij aan het op peil houden van 
het voorzieningenniveau in het dorpscentrum van Moordrecht. In Vijfakkers-Noord worden geen 
specifieke wijkvoorzieningen gerealiseerd, met uitzondering van een brede school in combinatie 
met een dorpshuis en een bibliotheek. 
 

20 Verbreding autosnelweg A20 
   
Herkomst opgave MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit 

(2010) 

 

Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2020-2030 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Rijkswaterstaat 
Financieringswijze Meerjarenprogrogramma Ruimte, 

Infrastructuur en Transport (MIRT) 
Basis kostenverhaal Nee, zie paragraaf 4.2 
   
Na 2016 voldoet de A20 tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Gouwe niet 
aan de eisen voor reisduur en betrouwbaarheid. Dit blijkt uit de Probleemanalyse A20-Oost van de 
MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit. Tot de oplossingsmogelijkheden voor dit capaciteitsprobleem 
behoort een verbreding naar drie rijstroken per rijrichting. Hiervoor wordt een ruimtelijke 
reservering opgenomen. 
 

21 Groen- en recreatiegebied Groene Waterparel 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 

Status Ontwerpfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Provincie Zuid-Holland 
Financieringswijze Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder 
Basis kostenverhaal Nee, zie paragraaf 4.2 
   
Nieuw groen- en recreatiegebied, dat ongeveer 140 hectare omvat. Groene Waterparel draagt bij 
aan de kwaliteit van woonlocatie buitengebied Ringvaarthof (24) en gebiedsopgave Vijfde Dorp (zie 
paragraaf 4.3) door als buffer te dienen tussen de woonfuncties en de autosnelweg A20. In het 
gebied wordt natte natuur gecombineerd met recreatieve waarden.  
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22 Groen-recreatieve verbinding Rottemeren - Krimpenerwaard 
   
Herkomst opgave Nieuw 

 
Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas 
Financieringswijze Gemeente Zuidplas en andere 

overheden 
Basis kostenverhaal Ja, zie paragraaf 4.2 
   
Nieuwe groen-recreatieve verbinding tussen de groen- en recreatiegebieden Rottemeren en 
Krimpenerwaard. Deze draagt bij aan de kwaliteit van de woonlocatie buitengebied Ringvaarthof 
(24) en de gebiedsopgave Vijfde Dorp (zie paragraaf 4.3). De verbinding doorkruist het toekomstige 
groen- en recreatiegebied Groene Waterparel (21) en voert langs de cultuurhistorische toppunten 
Laagste punt van Nederland en het Abraham Kroesgemaal. 
 

23 Verlegging Hoofdontsluitingsweg N219 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 
Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2020-2030 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Provincie Zuid-Holland 
Financieringswijze Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder 

en andere overheden 
Basis kostenverhaal Ja, zie paragraaf 4.2 
   
De verkeersdruk op de N219 neemt verder toe door de voltooiing van de Rotterdamse wijk 
Nesselande, uitbreiding van bedrijventerrein Hooge Veenen (27), ontwikkeling van het 
werklandschap A20-Noord (25) en ontwikkeling van de woonlocatie buitengebied Ringvaarthof (24). 
Zuidplas voorziet op termijn een noodzakelijke capaciteitsuitbreiding van de N219 naar twee 
rijstroken per rijrichting. Aangezien deze extra rijstroken niet op de huidige locatie inpasbaar zijn, 
zet Zuidplas in op een verlegging van de N219 in oostelijke richting. Daarbij gaat Zuidplas ervan uit 
dat de huidige aansluiting van de N219 op de A20 wordt gehandhaafd. 
 

24 Woonlocatie buitengebied Ringvaarthof 
   
Herkomst opgave Nieuw / ISP Zuidplas (2006) 

 

Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2020-2030 
Ontwikkelvorm Nog niet bekend 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en ontwikkelaars 
Financieringswijze Grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Voortkomend uit de onherroepelijke bestemmingsplannen voor Nieuwerkerk-Noord en het westelijk 
deel van Rode Waterparel, biedt de woonlocatie buitengebied Ringvaarthof ruimte aan 800 tot 1.200 
woningen. Zuidplas onderzoekt samen met de ontwikkelende partijen de ontwikkelmogelijkheden, 
alsmede de omgevingskwaliteit, bereikbaarheid en eventuele maatwerkoplossingen. Op termijn 
wordt Ringvaarthof mogelijk onderdeel van gebiedsopgave Vijfde Dorp (zie paragraaf 4.3).  
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25 Werklandschap A20-Noord 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) 

 

Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Ontwikkelaar 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 

   
Zuidplas voorziet in de realisatie van een tweetal nieuwe werklandschappen: A20-Noord en A20-Zuid 
(26). In aanvulling op de beperkte uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente, biedt Zuidplas 
hiermee maatwerkoplossingen voor nieuwe ondernemingen en bedrijven van elders.  
 

26 Werklandschap A20-Zuid 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006)  
Status Ontwerpfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Ontwikkelaar 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Zuidplas voorziet in de realisatie van een tweetal nieuwe werklandschappen: A20-Noord (25) en 
A20-Zuid. In aanvulling op de beperkte uitbreiding van bedrijventerreinen in de gemeente, biedt 
Zuidplas hiermee maatwerkoplossingen voor nieuwe ondernemingen en bedrijven van elders. 
 

27 Bedrijventerrein Hooge Veenen 
   
Herkomst opgave Nieuw  
Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Ontwikkelaar 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Zuidplas voorziet in een uitbreiding van bedrijventerrein Hooge Veenen in Nieuwerkerk aan den 
IJssel.  
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28 Ringvaartpark 
   
Herkomst opgave Nieuw 

 

Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek/Privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas 
Financieringswijze Gemeente Zuidplas  
Basis kostenverhaal Ja, zie paragraaf 4.2 
   
Door de ontwikkeling van het Ringvaartpark wordt de bestaande waterverbinding gecombineerd 
met een continue verbinding voor groen en langzaam verkeer. Het Ringvaartpark is een op zichzelf 
staande recreatieve zone, maar met een belangrijke verbinding tussen de dorpen en groen- en 
recreatiegebieden. Vanwege de rechtstreekse en veilige routes tussen de dorpen, is het 
Ringvaartpark ook geschikt voor school- en werkgerelateerd fietsverkeer. Het concept voor het 
Ringvaartpark wordt door de gemeente uitgewerkt in een masterplan en daarna gefaseerd 
gerealiseerd. 
 

29 Hoogwaardige busverbinding Noord-Zuidas 
   
Herkomst opgave Nieuw 

 Status Initiatieffase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en andere 

overheden 
Financieringswijze Nog niet bekend 
Basis kostenverhaal Ja, zie paragraaf 4.2 
   
De ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden tussen de dorpen Nieuwerkerk aan den IJssel 
en Zevenhuizen biedt mogelijkheden voor een hoogwaardige busverbinding door onze gemeente. 
De Noord-Zuidas vormt een verbinding tussen onder meer Nieuwerkerk aan den IJssel, Ringvaarthof 
en Zevenhuizen. De busverbinding sluit aan op station Nieuwerkerk aan den IJssel en voert richting 
de steden Zoetermeer en Den Haag. Waar mogelijk krijgt de busverbinding eigen rijstroken, 
bijvoorbeeld over het tracé van de huidige N219 door woonlocatie buitengebied Ringvaarthof (24). 
 

30 Woonlocatie buitengebied zelling Onderneming 
   
Herkomst opgave Project Hollandsche IJssel  
Status Ontwerpfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Publiek/privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en ontwikkelaar 
Financieringswijze Grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Binnen het project Hollandsche IJssel valt de herstructurering van de zelling Onderneming in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Op deze zelling wordt een cluster van ongeveer 65 woningen 
gerealiseerd. 
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31 Groen- en recreatiegebied Groene Zoom 
   
Herkomst opgave ISP Zuidplas (2006) en Structuurvisie 

Groene Zoom (2011) 

 

Status Ontwerpfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek/privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en particulieren 
Financieringswijze Gemeente Zuidplas en particulieren 
Basis kostenverhaal Ja, zie paragraaf 4.2 
   
Groene Zoom wordt verder ontwikkeld tot groen- en recreatiegebied, als groene buffer tussen 
Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Daarbij past een combinatie van natuur, 
agrarisch gebruik en kleinschalige recreatiemogelijkheden. Groene Zoom sluit aan op Hitland. 
 

32 Woonwijk Essezoom-laag 
   
Herkomst opgave Structuurvisie Nieuwerkerk aan den 

IJssel (2004) 
 

Status Voorbereidingsfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2030 
Ontwikkelvorm Publiek/privaat 
Initiatiefnemer(s) Gemeente Zuidplas en ontwikkelaars 
Financieringswijze Publieke grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 
   
Om te voldoen aan de woonvraag van de eigen inwoners, wordt aan de zuidzijde van Nieuwerkerk 
aan den IJssel een nieuwe woonwijk ontwikkeld. Essezoom-laag maakt met circa 600 nieuwe 
woningen deel uit van de wijk Esse. Deze wijk kent een aantal maatschappelijke voorzieningen. 
 

33 Woonlocatie buitengebied zelling Ver Hitland 
   
Herkomst opgave Project Hollandsche IJssel 

 

Status Voorbereidingsfase 
Uitvoeringsperiode 2012-2020 
Ontwikkelvorm Privaat 
Initiatiefnemer(s) Ontwikkelaar 
Financieringswijze Private grondexploitatie 
Basis kostenverhaal Niet van toepassing 

   
Binnen het project Hollandsche IJssel valt de herstructurering van de zelling Ver Hitland bij het 
gelijknamige buurtschap. Op de zelling wordt een cluster van ongeveer 35 woningen gerealiseerd. 
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4.2 Basis kostenverhaal ruimtelijke opgaven 
 
Zuidplas ziet voor een deel van de ruimtelijke opgaven in paragraaf 4.1 een basis voor kostenverhaal 
op andere ruimtelijke opgaven. Het gaat hierbij om opgaven waarvan de grondexploitatie nut 
ondervindt van voorzieningen in een ander exploitatiegebied. Meestal is hiervan sprake bij opgaven 
op het gebied van groen en infrastructuur, die een zogenaamde bovenwijkse voorziening vormen. 
Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe weg die de primaire ontsluiting vormt van een nieuwe woonwijk. 
Ook kan het zijn dat er minder groen in de woonwijk hoeft te worden gecompenseerd, omdat dit al 
elders wordt gedaan. 
 
De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor kostenverhaal tussen ruimtelijke opgaven, 
gebaseerd op de begrippen ‘profijt’, ‘toerekenbaarheid’ en ‘proportionaliteit’. Het profijtvraagstuk 
komt hierbij als eerste aan de orde. Ondervindt een ruimtelijke opgave economisch profijt van de 
realisatie van een ruimtelijke opgave die zichzelf niet kan financieren? Zo ja, dan is sprake van profijt. 
Vervolgens wordt bekeken of dit profijt ook toerekenbaar is aan die ruimtelijke opgave. Als een 
ruimtelijke opgave sowieso wordt gerealiseerd, is er geen sprake van toerekenbaarheid. De opgave is 
dan immers niet afhankelijk van een andere ruimtelijke opgave. Is er wél sprake van 
toerekenbaarheid? Dan wordt tot slot de proportionaliteit bepaald: de mate waarin de ruimtelijke 
opgave financieel bijdraagt aan de ruimtelijke ontwikkeling die zichzelf niet kan financieren. 
 
Het profijtbeginsel gaat bijvoorbeeld op bij een weg die wordt aangelegd buiten het 
exploitatiegebied van een nieuwe woonwijk, maar voor diezelfde woonwijk wel economisch profijt 
oplevert omdat de bereikbaarheid verbetert. De nieuwe weg wordt aangelegd ter ontlasting van het 
bestaande wegennet als gevolg van de extra verkeersdruk van de woonwijk . Daardoor is de aanleg 
van de weg toerekenbaar. Op basis van het aantal verkeersbewegingen kan daarna worden bepaald 
welke financiële bijdrage de woonwijk levert aan de aanleg van deze weg. 
 
Deze Structuurvisie beoordeelt voor de ruimtelijke opgaven die zichzelf niet kunnen financieren, of 
er vanuit het profijtbeginsel een basis is voor kostenverhaal. In paragraaf 4.1 hebben we dit per 
ruimtelijke opgave aangegeven bij het kenmerk ‘basis kostenverhaal’. In deze paragraaf maken we 
met behulp van tabel 1 inzichtelijk bij welke ruimtelijke opgaven sprake is van profijt. 
 
Als gevolg van de regionale ontwikkelopgave in de Zuidplaspolder is een aantal van de bovenwijkse 
ontwikkelingen al eerder vastgelegd in het Handboek Kwaliteit Zuidplaspolder. In dit handboek 
worden deze ontwikkelingen aangeduid als de Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder. De bovenwijkse 
ontwikkelingen dragen bij aan het mogelijk maken van de ontwikkelingen binnen het plangebied van 
het ISP Zuidplas en worden hieruit (deels) gefinancierd. De Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder kan 
hierdoor worden gezien als een collectief van bovenwijkse investeringen, maar ook als een 
kostendrager voor deze investeringen. Omdat de Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder in de uitvoering 
afwijkt van de overige ruimtelijke opgaven, duiden we deze in tabel 1 aan met een aparte kleur. 
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Tabel 1. Confrontatiematrix ruimtelijke opgaven op profijtbeginsel 

 
 
De daadwerkelijke mogelijkheden voor kostenverhaal tussen ruimtelijke opgaven zijn afhankelijk van 
toerekenbaarheid en proportionaliteit. Zuidplas werkt de bepaling van toerekenbaarheid en 
proportionaliteit uit in een aparte Nota bovenwijkse voorzieningen. Hiervoor is een nadere 
detaillering van de ruimtelijke opgaven noodzakelijk, op basis waarvan het profijtbeginsel tevens 
wordt verfijnd. Deze nota brengt bovendien de bovenwijkse ontwikkelingen in verband met 
eventuele particuliere initiatieven, zoals de ontwikkelingen aan de lanen en linten in de 
Zuidplaspolder. 
 
De gebiedsopgaven die we in paragraaf 4.3 uitwerken, zijn niet meegenomen in de bovenstaande 
confrontatiematrix. Daarvoor zijn deze opgaven op dit moment nog te weinig concreet. Bij de nadere 
uitwerking van de gebiedsopgaven worden deze alsnog toegevoegd aan de Nota bovenwijkse 
voorzieningen. 
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3. Hoofdontsluitingsweg Julianalaan

4. Groen-recreatieve verbinding Bentwoud - Rottemeren

6. Hoofdontsluitingsweg Rottelaan

13. Verbinding tussen N219 en Rottemeren

15. Verbreding hoofdwatergangen Zuidplaspolder

16. Verbindingsweg Moordrechtboog

17. Groen-recreatieve verbinding Groene Waterparel - ’t Weegje

18. Groen-recreatieve verbinding Bentwoud - Krimpenerwaard

20. Verbreding autosnelweg A20

21. Groen- en recreatiegebied Groene Waterparel

22. Groen-recreatieve verbinding Rottemeren - Krimpenerwaard

23. Verlegging Hoofdontsluitingsweg N219

28. Ringvaartpark

29. Hoogwaardige busverbinding Noord-Zuidas

31. Groen- en recreatiegebied Groene Zoom

Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder

 = profijt van toepassing

 = financiering (deels) via Hoofdplanstructuur Zuidplaspolder
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4.3 Gebiedsopgaven 
 
4.3.1 Gebiedsopgave Vijfde Dorp 
 
Onderdeel van de (boven)regionale ontwikkelopgave die is vastgelegd in het ISP Zuidplas uit 2006, is 
woningbouw in het middengebied van de Zuidplaspolder. In het ISP Zuidplas is dit middengebied 
onderverdeeld in de plangebieden ‘Ringvaartdorp’, ‘Het Nieuwe Midden’ en ‘Rode Waterparel’. 
Aansluitend bij de huidige woningmarktomstandigheden en het geven van prioriteit aan de 
woonopgaven binnen en aan de dorpen, voorziet Zuidplas na 2025 in woningbouw binnen dit gebied. 
Daarbij vraagt de identiteit van Zuidplas om een dorpse benadering van deze grootschalige 
woningbouwopgave. De gemeente beschouwt het middengebied daarom niet langer als 
afzonderlijke plangebieden met eigen kenmerken, maar ziet de ontwikkeling ervan als een integraal 
geheel in de vorm van een Vijfde Dorp. 
 
Het Vijfde Dorp biedt als (boven)regionale woonopgave met name vestigingsruimte voor nieuwe 
inwoners van Zuidplas. Het gaat dan hoofdzakelijk om jongere en oudere gezinnen die in dit deel van 
de Randstad werkzaam zijn. In omvang kent het Vijfde Dorp een bandbreedte van 4.000 tot 12.000 
woningen, waarbij de marktvraag leidend is voor de uiteindelijke omvang van het dorp. Het aantal 
woningen, de woningdichtheid en de woonmilieus zijn medebepalend voor het ruimtebeslag van het 
nieuwe dorp.  
 
Net als de andere dorpen in Zuidplas, heeft het Vijfde Dorp een herkenbare ligging in het groene 
buitengebied. Het dorp biedt goede eigen voorzieningen en een aantrekkelijke woonomgeving met 
rust, ruimte en groen. Vooruitlopend op de ontwikkeling van het Vijfde Dorp willen we dan ook 
investeren in groen- en recreatiegebieden en groen-recreatieve verbindingen in de directe omgeving, 
die een buffer zullen vormen in overgang naar de omliggende dorpen. 
 
De inwoners van het Vijfde Dorp zullen voornamelijk werken in de ruime omgeving rond Zuidplas. 
Een goede ontsluiting per auto en openbaar vervoer is voor deze forensen noodzakelijk. Het nieuwe 
dorp kan profiteren van de nabijheid van de autosnelwegen A12 en A20, maar het gebied mist 
vooralsnog aansluitingen hierop. Dit kan worden verholpen door het Vijfde Dorp te ontsluiten op de 
(verlegde) hoofdontsluitingsweg N219 en een aansluiting te realiseren op de verbindingsweg 
Moordrechtboog. De toekomstige vervoerswaarde van het Vijfde Dorp creëert ook draagkracht voor 
de gewenste uitbreiding van hoogwaardig openbaar vervoer in Zuidplas. In aanvulling op een noord-
zuidas, wordt ook een oost-westas voorzien tussen de bestaande railverbindingen in de omgeving. 
 
De ontwikkeling van het Vijfde Dorp is een langdurige en complexe ruimtelijke opgave, die de 
gemeente Zuidplas samen met haar ontwikkelpartners in de Zuidplaspolder oppakt. Zuidplas gebruikt 
de periode tot 2025 voor de voorbereiding op een evenwichtige ontwikkeling van het Vijfde Dorp. De 
voorinvesteringen in de Hoofdplanstructuur moeten daarbij worden bekostigd uit de 
ontwikkelopgave zelf. De gebiedsopgave voor het Vijfde Dorp heeft weerslag op hoe we tot die tijd 
omgaan met dit deel van de Zuidplaspolder. Ruimtelijke ontwikkelingen die in dit gebied op korte 
termijn zijn voorzien, mogen in beginsel niet strijdig zijn met de ontwikkeling van het Vijfde Dorp, 
waarbij de mogelijkheden van maatwerk niet worden uitgesloten. 
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4.3.2 Gebiedsopgave Gouweknoop 
 

Rond Gouweknoop, het gebied waar twee autosnelwegen en drie spoorlijnen samenkomen, voorziet 
Zuidplas in de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijvenlandschap. Dit landschap zal aansluiten op 
bestaande bedrijventerreinen in de omgeving. Het hoogwaardige bedrijvenlandschap biedt vooral 
ruimte aan kennisintensieve bedrijven met een innovatief karakter, maar mogelijk ook aan 
voorzieningen. Bij de ontwikkeling van Gouweknoop is de marktvraag leidend. 
 
Gouweknoop kan profiteren van de nabijheid van de aanwezige infrastructuur. De autosnelwegen 
zorgen voor een goede bereikbaarheid van het gebied per auto. Gezien de vervoerswaarde van het 
hele werkgebied rond Gouweknoop, wordt mogelijk een nieuwe stationslocatie aan een van de drie 
spoorlijnen ontwikkeld. Dit station kan eventueel worden gecombineerd met een hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding van Oost naar West. Zo wordt het gebied rond Gouweknoop 
aantrekkelijk voor hoogwaardige bedrijvigheid en voorzieningen. 
 
Ook de ontwikkeling van Gouweknoop is een langdurige en complexe ruimtelijke opgave, die de 
gemeente Zuidplas samen met haar ontwikkelpartners in de Zuidplaspolder oppakt. Vooralsnog 
zetten we daarbij eerst in op de ontwikkeling van het hoogwaardige bedrijvenlandschap 
Plantagekwadrant. Pas daarna komt ontwikkeling van Gouweknoop in beeld. Tot die tijd mogen 
ruimtelijke ontwikkelingen die in dit gebied op korte termijn zijn voorzien, niet strijdig zijn met de 
ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijvenlandschap in de toekomst. 
 
4.3.3 Gebiedsopgave Restveen 

 
Het gebied Restveen is een kenmerkend veenweidelandschap met agrarisch grondgebruik, dat is 
terug te vinden in het laagste deel van de Zuidplaspolder. Het agrarisch gebruik van Restveen vereist 
een bepaalde mate van drooglegging van de gronden. Hieronder verstaan we het hoogteverschil 
tussen het maaiveld en het slootwaterpeil. 
 
Door de lage ligging en voortschrijdende bodemdaling ontstaat op termijn een conflict tussen het 
agrarisch grondgebruik en de technische bemalingsmogelijkheden voor de benodigde drooglegging. 
Om die reden is in het verleden een toekomstvisie ontwikkeld voor Restveen, waarin de agrarische 
gronden via een subsidieregeling konden worden verworven voor natuurontwikkeling. Voor natte 
natuur is immers niet of nauwelijks drooglegging benodigd, waardoor het bemalingsprobleem 
vervalt. In dit kader is in 2006 een convenant getekend. 
 
Inmiddels is de subsidieregeling voor het verwerven van agrarische gronden weggevallen. Dit leidt 
ertoe dat het huidige agrarisch grondgebruik in Restveen wordt voortgezet. Het toekomstige conflict 
tussen agrarisch grondgebruik en technische bemalingsmogelijkheden blijft hierdoor een 
aandachtspunt. Omdat Zuidplas het gebied een duurzame toekomst wil bieden, neemt de gemeente 
het initiatief tot het ontwikkelen van een nieuwe, haalbare visie op Restveen. 



Structuurvisie Zuidplas 2030 - Ruimte voor dorps wonen in de Randstad 56 

 
  



Oorsprong Ro e

Laagste punt van Nederland

Molenviergang

Steenovens

Beschermd dorpsgezicht Moordrecht

Abraham Kroesgemaal

Cultuurhistorische toppunten:

Waterberging in watergang

Gebiedsopgave Restveen

Waterberging

Energie-uitwisseling

Milieu en Duurzaamheid:

Hoogwaardig openbaarvervoerverbinding
indica ef

Metrolijn + sta on

Spoorlijn + sta on 

Verbinding met Eendragtspolder / Ro e

Hoofdontslui ngsweg indica ef

Hoofdontslui ngsweg 

Autosnelweg; verbreding indica ef

Autosnelweg met aanslui ng

Verbindingsweg met aanslui ng indica ef

Water

Verkeer en Infrastructuur:

Recrea epark

Wedstrijdroeibaan met recrea eve voorzieningen

Sportpark

Groen-recrea eve verbinding indica ef

Ringvaartpark

Groen-recrea eve verbinding

Groen- en recrea egebied met open agrarisch landschap

Groen- en recrea egebied

Groen en Recrea e:

Bedrijventerrein toekoms g

Bedrijventerrein

Agrarisch landschap

Werken:

Gebiedsopgave Vijfde Dorp

Concentra e voorzieningen

Woonloca e buitengebied

Landschappelijke dorpsrand 

Dorp of buurtschap toekoms g

Dorp of buurtschap

Wonen en Voorzieningen:

Gemeentegrens

Legenda

Hoogwaardig bedrijvenlandschap

Gebiedsopgave Gouweknoop

Werklandschap toekoms g

Werklandschap

Glastuinbouwbedrijven-landschap toekoms g

Glastuinbouw toekoms g

Glastuinbouw met open agrarisch landschap

Glastuinbouw

Landschappelijke inpassing

 75  0 - Ruimte voor dorps wonen in de Randstad302 salpdiuZ eisivruutcurtS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda kaarten 
 
Zie uitvouwbare legenda hiernaast. 

 
 



 

 

 




