
Nieuwsbrief
De Buitenzomerlanden Heinenoord

Dit is de tweede nieuwsbrief over De Buiterzomerlanden in Heinenoord. De nieuwsbrief van het windpark 
Oude Maas is overgegaan in deze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vertellen wij u de laatste stand van zaken 
over alle ontwikkelingen in polder De Buitenzomerlanden.

In de komende jaren vinden er in het gebied diverse werkzaamheden plaats. Zo werken we aan: 
• de realisatie van windpark Oude Maas;  
• het mogelijke zonnepark Heinenoord;
• een recreatief fietspad;
• een natuurbegraafplaats met kleinschalige horeca; 
• natuur- en recreatieplannen.  
  
Om het windpark Oude Maas te kunnen realiseren moeten we helaas bomen kappen. In voorgaande nieuwsbrieven 
informeerden wij u hierover. Maar de ontwikkelaar van het windpark zorgt ook voor compensatie. Die vindt voor 
een deel plaats in het Mollenbos (ten oosten van de Heinenoordtunnel). Hier heeft Hoekschewaards Landschap 
een compensatieplan voor opgesteld. De ontwikkelaar van het windpark voert dit plan uit. De bomen compenseren 
zij naar verwachting boven het dorp Heinenoord op het buitendijkse Kooimansland. Door hier nieuwe bomen, 
struiken en ander groen te planten maken we er een gezond en mooi bos van. Een wens voor de korte termijn is een 
uitkijktoren op het voormalig bruggenhoofd naar Barendrecht. Op de lange termijn is er de wens om de getijdenatuur 
in het gebied uit te breiden tot een getijdepark. Met al deze ontwikkelingen wordt het gebied aantrekkelijker voor 
een grotere en meer diverse doelgroep. 
 
Verderop in deze nieuwsbrief vragen wij u mee te denken over de inrichting van het compensatiebos en over de 
ontwikkeling van een mogelijk zonnepark in Heinenoord.  

De nieuwsbrief Buitenzomerlanden verzenden wij digitaal. 
Deze editie van de nieuwsbrief wordt eenmalig bij de direct 
omwonenden huis aan huis verspreid. Dit doen wij omdat wij graag 
iedereen in de gelegenheid willen stellen om mee te denken over 
de inrichting van het compensatiebos en het zonnepark. Ontvangt 
u onze nieuwsbrief nog niet digitaal en wilt u in het vervolg de 
nieuwsbrief digitaal ontvangen? Meld u dan aan. De informatie 
hierover staat onderaan de nieuwsbrief. 



Windpark Oude Maas

Wij behandelen de binnengekomen bezwaren op de aanvullende vergunningen van het windpark 
Het  bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark Oude Maas zijn sinds juni 2018 onherroepelijk. 
Voor de werkzaamheden van het windpark Oude Maas is er nog een aantal aanvullende vergunningen nodig. Eneco 
en Renewable Energy Factory (REF) vroegen de vergunning op 6 augustus bij de gemeente aan. Op 23 oktober zijn de 
volgende vergunning voor het Windpark Oude Maas verleend: 
 
Het verwijderen van diepwortelende beplantingen en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen  
• Aanleg van wegen en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen (kraanopstelplaatsen).  
• Aanleg kabels.  
• Bouw van 2 inkoopstations.  
• Afgraven van gronden voor extra ruimte voor de rivier en natuurcompensatie.
• Graven van een watergang.
 
Bovenstaande vergunningen lagen van 23 oktober tot 5 december ter inzage. Hier 
zijn 9 bezwaren op gekomen. Een externe hoorcommissie behandelt de bezwaren. De hoorcommissie 
vindt eind februari plaats. Wij informeren u in deze nieuwsbrief over de voortgang hiervan.  
 
De aanbesteding van het windpark Oude Maas is afgerond 
Eneco en REF startten vorig jaar de aanbesteding van het windpark Oude Maas. De aanbesteding is in oktober 
afgerond. De ontwikkelaar was verplicht om als voorwaarde bij de aanbesteding van de vijf windturbines het laagste 
bronvermogen voor geluid als beoordelingscriterium op te nemen. De windturbine die op deze locatie geplaatst 
wordt is de Nordex 131. 3.6.  De bladen van de windturbines worden volgens de laatste stand ter techniek voorzien 
van ‘serrated trailing edges’. Dit zijn een soort haaientanden die op de bladen gemonteerd worden en het brongeluid 
van de windturbineverlagen. De ‘serrated trailing edges’ zorgen ervoor dat de  luchtstromen veranderen, waardoor er 
minder geluid ontstaat. Hiermee is het geluid van het windpark Oude Maas met 1,5 db lager. 
 
Planning werkzaamheden windpark Oude Maas 
De eerste grondwerkzaamheden van het windpark Oude Maas starten in het voorjaar van 2021. Eneco en REF 
zijn van plan om de bomen die gekapt moeten worden voor de bouw van het windpark eind februari te kappen. 
De werkzaamheden aan het windpark starten pas na augustus. Zodra wij hier meer informatie over hebben 
communiceren wij dit in deze nieuwsbrief.

Natuurbegraafplaats Zomerlanden

Langs de oevers van de Maas, vlakbij de tunnel die ons eiland 
met het noorden verbindt, ligt het Mollenbos. In een deel 
van dit bos ligt een plan voor een natuurbegraafplaats: 
Zomerlanden. Mensen kunnen er straks zelf een laatste 
rustplaats kiezen. Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden 
gaat respect voor de overledene straks hand in hand met 
respect voor natuur en milieu. 
 
Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke 
manier om een overledene te begraven. Het lichaam 
wordt teruggegeven aan de natuur. Graven op een 
natuurbegraafplaats worden nooit geruimd, er is sprake van 
altijddurende grafrust. Het betekent ook dat er alleen maar 
natuurlijke materialen gebruikt mogen worden.  
De initiatiefnemer van Zomerlanden is 
Natuurbegraafplaatsen van Waarde. Een 
samenwerkingsverband tussen 7 natuurbegraafplaatsen, 
verdeeld over het hele land. De verschillende locaties 
kenmerken zich door een grote diversiteit, van een oud 
landgoed in Drenthe, tot nieuwe natuur in Noord-Holland. 
Van een abdij in Arnhem tot een voormalige groeve in 
Zuid-Limburg. De verbindende factor tussen al deze 
plaatsen is de zorg voor de natuur.

Een natuurgraf kan gemarkeerd worden met een boomschijf.



Zonnepark Heinenoord

Samen met grondeigenaar a.s.r. heeft  Eneco het plan om ten westen van de Heinenoordtunnel langs de oude Maas 
een zonnepark van ca. 30 hectare te ontwikkelen. Het zonnepark wekt  jaarlijks ongeveer 27.550.000 kWh duurzame 
energie op  en wordt in samenhang met het windpark Oude Maas ontwikkeld. Eind september 2020 besloot het 
college van burgemeester en wethouders  om het plan van het zonnepark door Eneco verder uit te laten werken 
volgens de gestelde voorwaarde en te starten met de voorbereidingen voor het zonnepark. Dit betekent dat de 
ontwikkelaar (Eneco) akkoord heeft gekregen om te starten met de voorbereidingen van de procedure voor het 
zonnepark. Het college heeft als voorwaarden gesteld dat de omgeving mee moet kunnen participeren in het 
zonnepark. Door mee te denken in het proces maar ook doordat 50% van de elektriciteitsproductie van het zonnepark 
lokaal beschikbaar wordt gesteld.  
 
Wilt u meer weten over het zonnepark en meedenken in het proces? Hieronder leest u daar meer over.

In aanloop naar dit plan voerde Natuurbegraafplaatsen Van 
Waarde overleg met vele belanghebbenden, waaronder 
Staatsbosbeheer, Hoekschewaards Landschap, provincie en 
andere overheidspartijen. Dit leidde tot een plan waarin de 
natuurkwaliteit in het gebied de komende jaren verbeterd 
gaat worden en een deel van het bos toegankelijker wordt. 
In een volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de 
werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden.
 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.buitenzomerlanden.nl. 

Op 15 december 2020 nam de raad van gemeente 
Hoeksche Waard een besluit over het bestemmingsplan 
voor deze natuurbegraafplaats. Ten tijde van het 
drukken van deze nieuwsbrief was het besluit nog niet 
bekend. Het besluit kunt u nalezen via 
www.gemeentehw.nl/natuurbegraafplaats.  

U heeft de mogelijkheid om mee te denken over de uitwerking van ontwikkelingen in het gebied
Wij willen u graag betrekken bij de ontwikkeling van het zonnepark Heinenoord en de inrichting van het 
compensatiebos. U heeft de mogelijkheid om uw ideeën te geven over: 
 
1. De inrichting van en de financiële participatie in het mogelijke zonnepark ten westen van de Heinenoordtunnel.  
2. De inrichting van een nieuw bos ten noorden van Heinenoord. 
 
Vanaf donderdag 17 december kunt u de website www.debuitenzomerlanden.nl bezoeken. Via deze website krijgt u 
informatie over het proces van deze 2 projecten. Daarnaast vragen wij u voor beide projecten een enquete in te vullen 
over uw wensen voor de inrichting van het gebied.  

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen?

Heeft u nog vragen aan de gemeente over een van de ontwikkelingen in polder De Buitenzomerlanden? Ook dan kunt 
u contact opnemen met onze projectondersteuners via het e-mailadres ondersteuningpro@gemeentehw.nl of via 
telefoonnummer 088 647 1409. Hier kunt u zich ook aan of afmelden voor de nieuwsbrief. 


