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Stijlblad

Fullcolour drukwerk bij voorkeur drukken met extra vijfde kleur (pms 367)!
Wanneer dit niet gebeurt, is het gevolg aanzienlijk kleurverschil van de lichtgroene kleur (PMS 367) in het  
PMS-drukwerk ten opzichte van het drukwerk in fullcolour!

logovarianten Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

logo twee kleuren (pms) logo zwart-wit logo diapositief

Hoofdkop
Font: SuperGrotesk C, Medium

tussenkoppen

Font: SuperGrotesk C, Medium

Bodytekst schreefloos (zoals in fietsrouteboekjes)

Font: SuperGrotesk C, Regular

 steeds blijven volgen  Rhoon

Pictogrammen tussen routetekst in pms 367

Fietsroute 4 kan hier invoegen

Kleurvlakjes achter tekst in 25% van pms 367

typografie

Het logo bestaat uit 

twee groene pms-kleuren 

(pms 367 en pms 349). 

In principe zijn dit de 

basiskleuren die ook 

voor teksten en kopjes 

gebruikt worden.

Kleuren

In principe nooit volvlakken in 100% pms 367 achter foto’s of 

illustraties zetten. Dit wordt te fel van kleur. Bij afbeeldingen van 

personen nooit pms 367 gebruiken als achtergrond kleur in de foto. 

Personen worden dan te groen. Bij voorkeur zwart-wit foto’s van 

personen in 100% pms 349 plaatsen op witte achtergrond.

PMS 349 PMS 367
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INLEIDING

De status van Nationaal Landschap maakt de Hoeksche Waard tot een regio met 

naamsbekendheid en aantrekkingskracht. Het Samenwerkingsorgaan Hoeksche 

Waard heeft LOLA benaderd om een wervende en attractieve visie voor een 

gebied binnen de zogenaamde Zuidrand te maken. Dit is grofweg het gebied 

vanaf het Spui bij Piershil, langs de oevers van het Haringvliet tot aan de Dordtse 

Kil. De ambitie is om samen met marktpartijen, het maatschappelijk middenveld 

en de overheden het gebied geleidelijk om te vormen in een hedendaagse 

vrijetijdslandschap met oog voor cultuur en natuur. 

De dorpen van de Hoeksche Waard zijn stuk voor stuk unieke nederzettingen: 

prachtig gelegen in het polderlandschap, alle doordrongen van een rijke 

geschiedenis. Het zijn dorpen die voor bezoekers en bewoners een grote 

aantrekkingskracht hebben. Maar de dorpen kampen ieder ook met 

problemen. De boeren hebben het zwaar, de werkgelegenheid is laag en de 

aantrekkingskracht van steden als Rotterdam is groot. De dorpen staan voor de 

taak de bewoners in het dorp te houden, de leefbaarheid en werkgelegenheid 

te vergroten. 

Één van die dorpen is Piershil. Ooit  was Piershil verbonden met het Spui. Via 

een bevaarbaar kanaal konden boten tot in de haven van Piershil laden en 

lossen. De haven was het terrein van handel en uitwisseling. Later is het kanaal 

van het Spui afgeloten en bij gebrek aan een nieuwe functie ligt de haven er 

tegenwoordig vervallen bij. Tegenwoordig is er behoefte om het centrum 

van Piershil opnieuw met het Spui te verbinden, om op deze manier nieuwe 

levendigheid in het dorp te krijgen. De vraag is hoe dit te doen.   

De opgave is om een gebiedsvisie te ontwikkelen voor het gebied Swaneblake, 

een gebied binnen de Zuidrand, dat wordt gevormd door de akkers die tussen 

Piershil en het water van het Spui. Deze gebiedsvisie laat zien hoe de akkers 

zich kunnen ontwikkelen tot een antrekkelijk natuur- en recreatiegebied, hoe 

Piershil aan het water komt te liggen, en hoe de leefbaarheid van het dorp 

toeneemt. 
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01 | ANALYSE

Context

Ligging

Swaneblake maakt onderdeel uit van de Hoeksche Waard en is daar een 

bijzonder gelegen gebied. Aan de ene kant vinden we er het dorp Piershil, een 

klein voorstraatdorp midden in het landelijk gebied. Aan de andere kant van 

het gebied zijn er slikken van het Haringvliet en het Spui, natuurlijke gebieden 

met een grote rijkdom aan flora en fauna. Het gebied wordt geflankeerd door 

Goudswaard en Nieuw-Beijerland; deze beide dorpen zijn goed verbonden 

met het Spui.

Landschap

De huidige Hoeksche Waard ontstond na 1421 toen de Sint Elisabethsvloed 

het gebied overstroomde en de waterlopen in het deltagebied drastisch 

veranderde. Daarvoor hoorde het oostelijk deel bij de Groote of Hollandsche 

Waard, en het westelijk deel bij het voormalige eiland Putten. Na deze 

overstroming waren alleen de polders Munnikenland en Sint Anthoniepolder 

en enkele dijken over. In de Sint Anthoniepolder staat nog een kerkje dat 

tussen 1300 en 1400 is gebouwd. De naam Hoeksche Waard is afgeleid van de 

ambachtsheerlijkheid Hoecke, het tegenwoordige Puttershoek (Wikipedia).

De bedijking van de Hoeksche Waard vond in hoofdzaak plaats tussen 1538 

en 1653. In de anderhalve eeuw daarna werden nog wat gorzen langs het 

Haringvliet en het Hollands Diep bijbedijkt. In de laatste 200 jaar is aan de 

omvang van het eiland dus niet veel veranderd. Alleen langs het Hollands Diep 

zijn er nog wat strookjes ingepolderd. De Hoeksche Waard bevindt zich op 

de grens van het rivierengebied en de delta en staat onder invloed van eb en 

vloed. Hierdoor kan het als een van de Zuid-Hollandse Eilanden, maar ook als 

waard beschouwd worden (Wikipedia).

Dorp

Piershil is gelegen in een oude aanwaspolder. In 1246 lag hier het eilandje 
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Gramina Ever Dockers dat weliswaar niet omdijkt, maar wel bewoond was 

door enkele veewachters. Op een van de hogere delen (hillen ) woonde ene 

Pier, waarnaar het latere dorp genoemd is. In 1524 werd het eiland definitief 

ingepolderd (Nederlandse Plaatsnamen). 

Piershil is een voorstraatdorp. Een voorstraatdorp is de overkoepelende 

benaming voor een groep nederzettingen die hun oorsprong hebben in 

polderontginngen van de 16e en 17e eeuw waarbij de kern van het dorp 

gevormd wordt door een voorstraat; een straat die haaks op de dijk staat. Het 

betreft voornamelijk dorpen in Zeeland, Zuid-Holland en het westen van Noord-

Brabant.

Het dorp heeft tegenwoordig circa 1600 inwoners. Het heeft verschillende 

voorzieningen en bezienswaardigheden, zoals sportvelden, een schaatsbaan, 

een oude molen en een supermarkt.

Water

Van grote invloed op het gebied en Piershil is het Spui. Het Spui is een 

getijdenrivier in Zuid-Holland die de verbinding tussen de Oude Maas en het 

Haringvliet en de scheiding vormt tussen de eilanden Voorne-Putten en de 

Hoeksche Waard. Deze rivier is ontstaan door de stormvloed van 2 november 

1532 toen door een dijkdoorbraak de verbinding van het Spui met de (Oude) 

Maas tot stand kwam. Aangezien het Spui vrij smal is, maar relatief veel water 

vervoert, heerst er een sterke stroming. Dit in combinatie met de krachtige 

getijdenstromen die vanaf de zee het Spui bereiken, maken dat de rivier zeer 

verraderlijk is voor zwemmers en watersporters.

Het Spui kan uitsluitend per boot worden overgestoken. Er vaart een veerpont 

tussen Nieuw-Beijerland en Hekelingen bij Spijkenisse, en er vaart een fietsveer 

tussen Oud-Beijerland, Beerenplaat (bij Spijkenisse) en Rhoon. Aan het Spui 

is ook recreatie mogelijk: bijvoorbeeld bij brasserie de Oude Tol in Oud-

Beijerland, de Zonneweide aan het Spui nabij Piershil of ‘de Costa del Spui’ te 

Goudswaard.

Bestaande route

Bestaand knooppunt

Bestaande route buitendijks
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Het Pierhilsche Gat is de directe binnendijkse verbinding tussen het Haringvliet 

en het Spui, met aansluiting op krekenstelsels binnen de Hoeksche Waard. 

Langs het Pierhilsche Gat komen hier en daar nog historische eeuwkanten voor, 

het zijn de ‘uiterwaarden’ van de kreken. De eeuwkanten stonden onder water 

op momenten dat er veel water geborgen moest worden, onze voorouders 

maakten daar eeuwenlang gebruik van.

Haven

Piershil lag oorspronkelijk aan een arm van het Spui. De haven was in 1820 

direct vanaf het ruime sop bereikbaar. In 1905 waren veel nieuwe polders 

aangelegd. Het Spui was vanuit de haven van Piershil nog steeds bereikbaar, 

al was het havenkanaal al vrij smal. Desondanks werden nog steeds (suiker-) 

bieten afgevoerd en dat zorgde voor bedrijvigheid en levendigheid in de haven. 

1953 zorgde voor wateroverlast in de haven van Piershil. Besloten werd voor 

een afsluiting van het havenkanaal van het Spui, om toekomstig overlast te 

voorkomen. In 1954 werd het havenkanaal met een dam afgesloten van het 

spui. Sindsdien was vaarverkeer niet meer mogelijk. In het havenkanaal werden 

meerdere peilverschillen gemaakt, die met een aantal dammen in stand worden 

gehouden. Het haventerrein is een keer heringericht, maar de fundamenten van 

de haven zijn aan verval onderhevig. 

Voorne-Putten

Niet alleen de relatie met de omgeving van de Hoeksche Waard is relevant, 

ook moet gekeken worden naar de eilanden aan de andere kant van het water, 

in dit geval Voorne Putten. Voorne-Putten beslaat een gebied in de provincie 

Zuid-Holland tussen het Haringvliet, het Spui, de Oude Maas en het Brielse 

Meer, direct ten zuiden van het haven- en industriegebied van de Rijnmond. Het 

bestaat uit de voormalige eilanden Voorne en Putten. Deze waren als gevolg van 

de verzanding van de Bernisse aan elkaar gegroeid en vervolgens door middel 

van bruggen, tunnels en dammen met de rest van de provincie verbonden. De 

grens tussen Voorne en Putten vormt het riviertje de Bernisse. 

Piershil in 1868

Piershil in 1820
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Voorne Putten is met name relevant vanwege de oude bezienswaardige stadjes, 

de aanwezige natuur en recreatiegebieden. Er komen veel toeristen af op de 

op Voorne gelegen vestingstadjes Brielle en Hellevoetsluis en de badplaatsen 

Rockanje en Oostvoorne. Het westen van Voorne wordt in beslag genomen door 

een belangrijk natuurgebied met duinvalleien en een rijk vogelleven. Dicht bij 

Piershil, aan de andere kant van het Spui ligt recreatiegebied de Bernisse met 

de Stompaardseplas. 

Gebied

Bestaand gebruik

Het gebied zelf laat zich kenmerken als een zeekleipolder, omgeven 

door rivierdijken. De polders zijn deels in gebruik als akkerland, deels 

als boomgaard en deels als bosgebied. Door het gebied zelf loopt het 

Havenkanaal, een water dat nog altijd naar Piershil voert, zij het over 

verschillende peilen, onderbroken door dammen en duikers. Piershil is een 

tussenstop in het watersysteem: het kanaal sluit aan op het Piershilse Gat, de 

restanten van een oude kreek. 

Bestaande barrieres

Aanleiding voor de gebiedsvisie zijn in feite de bestaande barrieres in het 

watersysteem. Dijken, dammen en duikers maken een open verbinding tussen 

de haven en Piershil niet (meer) mogelijk. Het water van het Spui fluctueert 

tussen de +0,25 m en de +0,86 m NAP en staat door middel van een afsluiter in 

de dijk onder de Spuiweg in verbinding met het havenkanaal. Dit havenkanaal 

bestaat uit 2 delen, een hoger gelegen deel aan de zijde van de afsluiter met 

een waterpeil van +0,25 m NAP en een lager deel dat aansluit op het waterpeil 

van -1,60 m NAP in de polder. 

Deze twee verschillende hoogten van het havenkanaal worden van elkaar 

gescheiden door middel van een duiker met een verval. Tussen de historische 

haven en het havenkanaal ligt een dam die het water in de haven op +0,55 

m NAP houdt. De aanwezigheid van zoveel verschillende kunstwerken en 

waterpeilen maken het varen vanuit het Spui naar de haven van Piershil 

onmogelijk. Hierdoor varen mogelijke bezoekers voorbij aan het dorp, en mist 

Piershil een levendige en aantrekkelijke haven, terwijl de mogelijkheden voor 

deze verbinding er wel zijn. 

Bestaande kwaliteiten

Het gebied combineert twee grote kwaliteiten met elkaar. Enerzijdse is er 

de rust, ruimte, de horizon en de ruimte van het landschap spreken tot te 

verbeelding en zijn erg aantrekkelijk voor landschapsgenieters. Anderszijds 

zijn er de voordelen die Piershil te bieden heeft. In het dorp vinden bezoekers 

voorzieningen in een prettige rustige omgeving. 

Bedreigingen

Piershil is een klein dorp met ongeveer 1600 inwoners en heeft weinig attracties 

te bieden aan potentiële bezoekers. De grootste kwaliteit is haar historische 

haven, maar deze ligt momenteel erg geïsoleerd. Voor de ontwikkeling van het 

dorp is het cruciaal dat Piershil met haar haven verbonden wordt met het Spui. 

Als Piershil niet weet aan te haken op de ontwikkelingen die plaatsvinden in 

natuur en recreatie, kan het dorp in een sociaaleconomisch isolement raken, 

neemt de leefbaarheid af en mogelijk verval toe. 
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Voorzieningen en bebouwingCultuurhistorische elementen 
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Molen Simonia

Schaatsbaan

Skatebaan
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Historische haven Piershil Voetbalvereniging Piershil

Water tussen Spui en haven Water tussen Spui en haven

Rommelige hekwerken 

en toegang
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Boomgaard Steegjesdijk

Weg naar bos en ligweide

Molen Simona

Schaatsbaan

Laag grondwater
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Bos afgesloten voor auto’s

Akkerbouw

Dijk

Parkeerterrein

Info bord Staatsbosbeheer
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Slecht onderhouden kade

Vervallen hek

Bomen groep in ligweide

Piershilse Bos

Afsluiter (oude sluis)

Ligweide
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Recreatie en toerisme zijn brede begrippen. Een bloeiend recreatief-

toeristische toekomst voorstellen voor de Swaneblake is één, maar daarmee is 

het niet af. Het gaat erom dat de recreatief-toeristisch toekomst aansluit bij wat 

het landschap te bieden heeft en bovendien bij wat de verwachtingen van de 

bezoeker zullen zijn. Wat zijn de uitgangspunten?

1. Rust en ruimte

Rust en ruimte zijn kwaliteiten om te waarderen en te koesteren. Alles wat bij 

de ontwikkeling van dit gebied gebeurt, staat in dit teken of doet er in ieder 

geval geen afbreuk aan. Swaneblake mikt op bezoekers die hier komen om 

te genieten van het landschap, de natuur, de rust en het buitengevoel. Deze 

bezoekers kunnen zowel jong als oud zijn; het gebied is immers aantrekkelijk 

voor zowel gezinnen als actieve ouderen. Er is voldoende ruimte voor 

buitenactiviteiten als kanoën, wandelen, fietsen en zwemmen. 

2. Natuurlijk waterland

Water staat centraal: het is de drijfveer achter de ontwikkeling van het gebied. 

Robuust water dat de leefbaarheid van Piershil vergroot en de natuurwaarden 

versterkt. In de visie voor de transformatie van de historische haven staat het 

water dan ook centraal. 

3. Voorzien in veelzijdigheid

Recreatie is veelzijdig, veeleisend en het vraagt om maatwerk. De watersport, 

wandelsport en luchtsport diversifieert, en creëert daarmee nieuwe markten 

en gebruikers. Piershil en Swaneblake richten zich op de nieuwe markten en 

gebruikers. En richten zich daarmee ook op nieuwe economische dragers, en 

ook hier is behoefte aan maatwerk. De juiste ondernemer op de juiste plek: 

ondernemers die niet alleen voordeel hebben bij het landschap, maar het 

landschap ook weten te versterken. 

4. Maximale bewegingsvrijheid

Het is mogelijk om op verschillende manieren door het gebied bewegen. 

Zowel per boot, als per fiets en voet is het gebied te bereiken en beleven. Dat 

niet alleen: het gebied zelf is zeer toegankelijk en kris-kras doorkruisbaar. 

Verschillende rondjes maken het mogelijk te bewegen tussen het centrum van 

Piershil, het Spui en vice-versa. 

 

5. Allesomvattend

Het gaat om het totaal: een integrale visie en aanpak, waarin zowel de recreatie 

als de bereikbaarheid als de economische haalbaarheid worden onderzocht. 

Deze totaalbenadering heeft uiteindelijk ook een gebied met sterke samenhang 

tot doel: een ondeelbaar gebied met een heldere identiteit en een hoogwaardig 

landschap van hoek tot hoek.

02 | STREEFBEELD
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Kanotocht in de Biesbosch, Nederland

Koken
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De stuurlui + atelier Gras - De Eetfabriek in Den Haag, Nederland

Groeibakken

Opbouwen
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Architekten von Gerkan, Marg und Partner - Vogelkijktoren in Graswarder, Duitsland

Uitzicht

Observeren

Vrij toegankelijk

Vogel aantrekker
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Verschillende eilandenrijken in Nederland

Langgerekte wooneilanden in de Loosdrechtse Plassen

Uniek wonen op een eiland in de Bergse Achterplas 

(alleen per boot te breiken)

Boeren en wonen in de Westeinderplassen

Wooneilanden aan de Breukelveense Plas
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Kadewoningen haven Ouddorp, Nederland
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Drost + Van Veen architecten - De Oostvaarders in Almere, Nederland
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03 | PROGRAMMA

In overleg met lokale en regionale share- en stakeholders is een indicatief 

programma is tot stand gekomen. Tijdens een workshop werd aan de hand van 

referenties gediscussieerd over welk type gebruik wenselijk is in Swaneblake 

en welk type programma daarbij denkbaar is. Het resultaat is een groslijst 

van mogelijke programmaonderdelen. In de visiekaart is het programma 

gecombineerd met het streefbeeld. 

Kwalitatief programma

-  Water is de drijfveer, de basis

-  Inzetten op rust, ruimte, natuur en nationaal landschap

-  Herontwikkelen van de historische haven

- Inzetten op robuust water

-  Verwijderen obstakels voor waterrecreatie

- Mogelijk koppelen binnenwater met het Spui 

-  Mogelijkheden voor kleinschalige evenementen (als oogstfeest)

-  Inzetten op een kostendrager

- Mogelijkheden koppelen aan waterberging Deltaproject of dijkvernieuwing

-  Aansluiten op andere recreatiegebieden

 

Type programma

Water

- Tjalkenverhuur door herontwikkelen haventje of nieuwe haven buitendijks

Natuur

-  Plas, dras en wild

- Ecologische oevers

- Ecofollies

Dagrecreatie

- uitkijktoren

- trekpontje

- manege

- strandje

- speelvoorzieningen in natuur

- steigers voor vissen, kanoën en kajakken

- verhuur van kayak

-  winkel met lokale producten

Horeca

- Pannenkoekhuis 

- Café met goed terras 

- Tijdelijke horeca voorzieningen (bijvoorbeeld koek en zopie / ijskraam)

Overnachten

- Kleinschalig hotel met lodges in natuur of water of drijvend

- B&B aan haventje

- Kamperen in bos / natuur / paal

Woningen

- Vrijstaande (vakantie-) woningen in landschap

- Kleinschalig landgoed 

- Waterwoningen

Verplaatsen

- Verbindingen met andere gebieden (Goudswaard en eilanden)

-  Dorpsrondjes met eventueel diverse soorten transport

-  Goede bereikbaarheid

-  Parkeervoorzieningen tenminste half verhard

-  Hoofdontsluiting via de Molendijk

Zorg

-  Een kleine zorgfaciliteit zoals een zorgboerderij of een kleine kliniek
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De haven is momenteel gescheiden van het Spui door een aantal kunstwerken. 

De verschillende waterpeilen maken het onmogelijk van het Spui naar de 

haven van het dorp te varen. Uit het Streefbeeld en Programma blijkt dat een 

vaarverbinding wenselijk is. Wil Piershil haar haven weer revitaliseren, dan 

is het cruciaal dat deze verbinding wordt hersteld zodat bezoekers vanuit 

de Haringvliet en het Spui eenvoudig de haven van Piershil kunnen bereiken 

en bezoeken. Om deze verbinding te kunnen maken moet het huidige 

watersysteem worden aangepast. Daartoe zijn een drietal beknopte varianten 

opgesteld; een waterverbinding door middel van een serie bootliften, door 

middel van een sluis en door middel van een omlegging van de rivierdijken.

1. Bootliften

In deze variant wordt niet gekozen voor één grote ingreep om de 

vaarverbinding mogelijk te maken, maar meerdere kleine. Een serie van 

bootliften maken het mogelijk vanaf het achterland, via het dorp, het Spui te 

bereiken en vice versa. Een bootlift is een spannende attractie die de boten 

op een soort karretje als het ware naar het andere water tilt. Daarbij kan een 

aanzienlijk hoogteverschil overbrugd worden. De huidige waterpeilen blijven 

behouden. Om het gebruik van deze bootliften aantrekkelijker te maken, zijn 

verschillende vaar- en kanoroutes toegevoegd tussen de bootliften. 

2. Sluis

Door het plaatsen van een sluis in de Molendijk onder de Spuiweg kunnen 

grote boten vanuit het Spui de haven van Piershil bereiken. Vanaf de sluis tot 

in de haven heerst één waterpeil, het peil van +0,55 m NAP van de historische 

haven waardoor bezoekers zonder kunstwerken of obstakels gemakkelijk de 

haven van Piershil kunnen bereiken. Hierdoor wordt een aantal kunstwerken 

overbodig en deze kunnen dan ook worden verwijderd. Een sluis is een 

kostbare ingreep, maar biedt ook een egrote kwaliteitsverbetering. Door deze 

ene ingreep is de bereikbaarheid van de haven van Piershil flinke toegenomen 

en zijn veel meer activiteiten mogelijk.

3. Omlegging dijk

Een andere manier om de haven ven Piershil beter te verbinden met het Spui is 

door de dijken zodanig om the leggen dat het water van de Spui kan stromen 

tot aan het dorp. Hierdoor krijgt Piershil twee havens, de bestaande haven met 

het waterpeil van +0,55 m NAP en een nieuwe haven met wisselde peil van het 

Spui. De historische haven wordt dan niet direct met het Spui verbonden, maar 

kan wel aansluiting vinden bij het vaargebied en kanoroutes in het achterland. 

Het gebied gelegen voor de historische haven wordt ingericht als grote plas 

zodat schepen en kanoërs in Piershil een prettige vaar-, kano- en pleisterplaats 

vinden. 

Afweging

De optie Sluis lijkt van deze drie modellen de meest haalbare. Het heeft minder 

fysieke drempels in de waterverbinding Spui-Piershil dan optie Bootliften, en 

komt daarmee dichter bij de doelstelling een werkende vaarverbinding te 

realiseren dan optie Bootliften. Optie Sluis lijkt de andere kant minder ingrijpend 

en kostbaar dan de optie Omlegging dijk. Optie Sluis is al eens begroot en is 

toen financieel onhaalbaar bevonden, maar nieuwe inzichten geven aan dat de 

sluis voor een lager bedrag dan toen begroot, uitgevoerd kan worden. Zeker 

wanneer de afmetingen en uitvoering van de keersluis wordt geminimaliseerd 

voor de doorgang van kleine boten. De gebiedsvisie neemt Optie Sluis dan ook 

als uitgangspunt voor de verdere planvorming.

04 | WATERSYSTEEM
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Huidig watersysteem

Optie 2: sluis
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Optie 1: bootlift
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05 | VISIE

Structuur

De hoofdopzet van de visie is gebaseerd op de optie 2. Sluis (zie hoofdstuk 

Watersysteem). De sluis wordt gezien als de meest kansrijke optie, zeker 

wanneer de kosten van de sluis door kleinere afmetingen en een eenvoudiger 

opzet beperkt kunnen worden. De visie zoals getekend is daarnaast ook 

uitvoerbaar met de sluis op termijn, of zelfs zonder sluis. Ook dan heeft de 

ontwikkeling van het gebied Swaneblake meerwaarde voor de leefbaarheid van 

Piershil. 

De hoofdopzet van de opwaardering van het terrein bestaat uit drie 

hoofdonderdelen: de Boomgaard, het Waterland en de Kade. Samen zijn deze 

drie onderdelen een samenhangend raamwerk voor het gehele gebied: van de 

haven tot aan het Spui.  

Boomgaard

De buitenrand van het gebied Swaneblake ontwikkelt zich in een boomgaard, 

zoals een deel van de rand dat nu al is. Deze boomgaard heeft meerdere 

functies; het is een aantrekkelijke omgeving, het is een ruimtelijke afscheiding 

en het is de drager van een aantal programma-onderdelen. 

Zo bevinden zich aan de zijde direct ten noorden van Piershil een 

groepsaccommodatie en een zorgvoorziening, midden in de boomgaarden: in 

een prachtige omgeving, en met privacy gegarandeerd. Ook aan de overzijde 

van de plas vinden liggen boomgaarden. Midden in deze boomgaarden langs 

de Molendijk/Steegjesdijk is ruimte voor nieuwe dijkwoningen met tuinen. 

Mocht er in de toekomst vraag naar zijn, dan is dit een ideale landelijke 

woonomgeving. 

Tussen deze nieuwe dijkwoningen en het moerasbos, ligt een natuurcamping 

met plaats voor tenten, caravans, en campers. De mensen die op deze camping 

verblijven, kunnen zo vanuit de tent de natuur in wandelen of in de plas gaan 

zwemmen of kajakken. Ook kunnen bezoekers door de struinnatuur wandelen 

naar de parkeerplaats in de boomgaard.

Eén geheel

Natuurlandschap Water en natuurverbinding

Maximale toegankelijkheid
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Waterland

Binnen de Boomgaard ligt het Waterland. Dit gebied is een natuurlijk 

eilandenrijk: een water met natuurlijke oevers, brede rietkragen en verholen 

eilanden. Sommige eilanden zijn bewoond door vakantiegangers, andere alleen 

door watervogels en bevers. In totaal zijn er zo’n veertig eilanden, met cottages 

en vakantiewoningen. Een deel van deze eilanden is alleen te bereiken door 

middel van een bootje of een kano, waardoor mensen zich ook daadwerkelijk 

onder kunnen dompelen in een unieke natuurervaring. De cottages vormen 

onderdeel van de natuurcamping en worden dan ook vanuit de camping 

uitgebaat. 

Een deel van het Waterland is ingericht als strand. Dit strand is voor zowel de 

bewoners van Piershil, als mensen uit de omgeving en vakantiegangers uit de 

wijdere omtrek. Op dit strand van tweeënhalve hectare kunnen mensen genieten 

van de zon, dicht bij Piershil. Het strand is door middel van een doorlopend 

wandel- en fietspad direct verbonden met zowel de historische haven als de 

boulevard, waardoor het goed te bereiken is. 

Een boulevard verbindt een drietal recreatieve eilanden met de dijk en de 

parkeerplaatsen in de boomgaard. De eilanden geven mogelijkheid aan 

de ontwikkeling van een water- en natuurgericht recreatief programma, 

bijvoorbeeld een activiteitencentrum voor jong en oud waar verschillende 

groepen geaccommodeerd kunnen worden voor bijvoorbeeld 

scoutingweekenden. Iets verder vinden we een brasserie met kamers en op het 

kleinste eiland van de boulevard een waterspeelplaats. Deze waterspeelplaats 

heeft een grote aantrekkingskracht op kleine en grote kinderen en is een unieke 

must-see. Een andere trekker is het dorpsstrandje. 

Door de veranderingen in waterpeil komt het Piershilse bos onder water 

te staan. Dit natuurgebiedje van 5 ha is momenteel in eigendom van 

Staatsbosbeheer en zal veranderen in een moerasbos waarbij de huidige 

bomen geleidelijk plaats zullen maken voor meer waterresistente boomsoorten 

en beplanting. 

Kade

Het hart van het gebied wordt gevormd door de Kade van Piershil. Aan de Kade 

ligt zowel de historische haven, als de recreatiehaven. Het historische haventje 

wordt gerenoveerd en uitgebreid. Ten noorden van het bestaande haventje 

komt een nieuwe recreatiehaven. Hier liggen grotere boten, én de boten van de 

mensen die een woning hebben op een eilandje. De kade die deze twee havens 

met elkaar verbindt wordt geflankeerd door bijzondere kadewoningen met 

diepe tuinen. Aan deze kade kunnen uiteraard ook boten aanmeren, zodat de 

nieuwe bewoners hun bootje direct voor het huis kunnen leggen. De Kade is ook 

de uitgelezen plek voor de komst van een café of een restaurant met terras.

Bij de herontwikkeling van de nieuwe haven van Piershil is een bijzondere 

rol weggelegd voor molen Simonia. Deze stenen korenmolen uit 1845 is niet 

alleen een oriëntatiepunt in de het dorp, maar is ook een opvallend baken 

voor het gehele Waterland. Het staat in een rechtstreekse zichtlijn met de 

recreatieboulevard, én met een uitkijkpunt bij de sluis, aan de andere kant van 

het water. 

Onderdelen

Het plan wordt beschreven in de onderdelen Vermaak, Verblijf, Beplanting en 

Verkeer.

Vermaak

In de visie voor de transformatie van de historische haven staat het water 

centraal. Piershil krijgt door de komst van de sluis weer een directe verbinding 

met het Spui en de historische haven wordt opgewaardeerd en uitgebreid. 

Door het hogere waterpeil komt een deel van de polder onder water te staan, 

waardoor een plas ontstaat. Op deze plas is ruimte voor een breed scala aan 

watersporten zoals zwemmen, kajakken en kanoën. Om de aantrekkelijkheid 

van de watersport te versterken, zijn aanvullende voorzieningen zoals een 

waterspeelplaats, een strand en verblijfsfaciliteiten voorzien. 

Voor de bestaande sportvoorzieningen is een nieuwe locatie geprojecteerd 

achter de boomgaarden: dicht bij Piershil, maar aan het water.
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Verblijf

De transformatie van de historische haven van Piershil betekent dat er 

ruimte komt voor het toevoegen van woningen langs de nieuwe kade en 

haven. Zo komen is er ruimte voor nieuwe kadewoningen aan de bestaande 

historische haven. Maar ook langs de nieuwe kade is ruimte voor twaalf nieuwe 

kadewoningen, alle met een riante tuin. Ook aan de nieuwe recreatiehaven is 

plek voor nieuwe woningen. Voor al de nieuwe huizen is ruimte aan de kade 

voor het aanmeren van bootjes, zodat de nieuwe bewoners direct voor de 

deur een eigen boot kwijt kunnen. Een van de meest aantrekkelijke klassieke 

woonmilieus van de Hoeksche Waard zijn de dijken. Mocht er vraag naar zijn, 

dan biedt de visie langs de Molendijk-Steegjesdijk plek voor een beperkt aantal 

dijkwoningen. 

Naast deze permanent bewoonde woningen, zijn er uiteraard ook 

mogelijkheden om recreatief te kunnen overnachten aan de nieuwe plas. Het 

Waterland biedt plek aan vakantiehuizen voor verhuur en verkoop. Deze huizen 

liggen op kleine eilanden in een natuurlijk eilandenrijk. Sommige bereikbaar 

over het land, andere alleen over het water. Voor grotere groepen is er een 

groepsaccommodatie in de Boomgaard. Een kort verblijf is mogelijk in een 

hotel of een horeca met logies. 

Een interessante groep mogelijke bewoners zijn zorgbehoevenden. Piershil 

kan in Swaneblake faciliteiten bieden voor deze brede groep mensen. Deze 

accommodaties worden gebruikt voor het huisvesten van groepen mensen die 

gebruik kunnen maken van de boomgaarden voor bijvoorbeeld therapie- of 

bezigheidsdoeleinden.

Beplanting

Het beplantingsbeeld is dat van een natuurlijk middendeel en een meer 

cultuurlijke rand. De cultuurlijke rand bestaat uit boomgaarden en de kade: 

laagstamboomgaarden met verschillende soorten fruitbomen. Langs de nieuwe 

kade worden bomen geplant. Het middengebied lijkt wat beplanting betreft veel 

op de Biesbosch en de slikken. De eilanden in de plas van het middengebied 

worden omzoomd met brede rietkragen en natuurvriendelijke oevers. De plas 

zelf wordt omzoomd door enigszins verwilderde struinnatuur. In de struinnatuur 

kunnen bezoekers wandelen door een gebied met hoge grassen en bijzondere 

kruiden- en bloemenvegetatie. In dit struingebied zijn stroken bos geplaatst 

zodat ook een variatie in de hoogte van de beplanting ontstaat.

Verkeer

Met de komst van de nieuwe woningen, maar ook de nieuwe recreatieve 

voorzieningen, komen er uiteraard ook meer bezoekers naar het dorp. Om 

het centrum van Piershil zo veel mogelijk te ontlasten, wordt het nieuwe 

recreatiegebied voornamelijk ontsloten vanaf ontsloten via de Molendijk/

Steegjesdijk. Deze weg is momenteel al de meest intensieve weg van Piershil en 

sluit goed aan op de infrastructuur van het eiland. Bovendien ontziet ontsluiting 

over de Molendijk/Steegjesweg de rustige dorpskern van Piershil. Het gebruik 

van de sportfaciliteiten is van een veel lagere intensiteit en kan dan ook 

zodoende via de meer extensieve Sluisjesdijk/Moldendijk ontsloten worden. 

Voor de fietsers en voetgangers worden diverse ‘rondjes Piershil’ mogelijk. Zo 

kunnen zij nu vanuit de nieuwe recreatiehaven en de Simonia molen, langs het 

historische centrum en haventje, naar het strand, de boulevard, het moerasbos 

en de nieuwe sluis aan het Spui, de uitkijktoren, langs de boomgaarden weer 

terug naar het dorp. Ook kunnen zij wandelen door de struinnatuur aan het 

water van de plas en het moerasbos. 

Parkeren

De bezoekers van Swaneblake kunnen comfortabel parkeren, maar doen dit 

zonder de rust van het dorpse Piershil te verstoren. Parkeren wordt daarom 

direct aan de hoofdontsluiting Steegjesdijk/Molendijk gelegen, net buiten het 

dorp. De parkeervelden liggen in de beschutte omgeving van de boomgaard, 

direct aan de recreatieboulevard naar het Waterland. Ook bij de sportfaciliteiten 

hoort een (kleiner) parkeerveld. 
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Landgebruik

Verkeer en parkeren Fiets- en wandelroutes

Watersysteem
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Organisatie

In gebiedsontwikkeling Swaneblake zijn veel verschillende share- en 

stakeholders betrokken. Sommigen hebben baat bij de uitvoering van het 

gehele project, andere slechts bij een deel ervan, zoals de eindgebruikers. 

In beeld gebracht zijn de share- en stakeholders, bestaande uit overheden, 

marktpartijen en burgers. Ze hebben verschillende rollen in de verschillende 

fases van het project. De fases zijn: planvorming, realisatie en beheer. Vanwege 

de grootte van het gebied en de hoogte van de ambitie van dit project is het van 

belang om van te voren de betrokken partijen aan boord te hebben. 

Bij de planvorming zijn hoofdzakelijk de overheden en de marktpartijen 

betrokken. De realisatie is hoofdzakelijk in handen van de marktpartijen 

(ontwikkelaar). Het beheer kan indien gewenst verdeeld worden onder alle 

betrokken partijen uit de overheid, de markt en de bewoners. 

Uitvoeringsprogramma

Inbegrepen in de gebiedsvisie is een uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen. 

Het uitvoeringsprogramma is gevat in globale, programmatische tabel 

met oppervlakten en kengetallen. In de tabel zijn posten voor de alle 

planonderdelen opgenomen. Deze onderdelen zijn voorzien van aantallen, en 

maten. De tabel geeft een globale indruk van de hoeveelheden en kan later 

gebruikt om met kengetallen tot een eerste, globale kostenraming te komen. 

Later in het planproces, wanneer het programma van eisen verder ontwikkeld 

is, kunnen een meer realistisch uitvoeringsprogramma en raming gemaakt 

worden. 

06 | STRATEGIE

Fasering

Algemeen

Een fasering is erg waarschijnlijk bij een gebiedsontwikkeling van deze 

omvang: het is niet haalbaar het gehele plan in één keer uit te voeren. 

Beter denkbaar is het te verdelen in meerdere fases. Daarbij zijn een aantal 

aandachtpunten van belang:

-  Iedere uit te voeren fase heeft ruimtelijke kwaliteiten. Het gebied is 

aantrekkelijk en beleefbaar terwijl het in uitvoering is. 

-  Iedere benoemde fase van de gebiedsvisie worden uitgevoerd. Het plan is 

ondeelbaar en samenhangend. Uitzondering hierop is de realisatie van de 

keersluis, die wenselijk is, maar niet onmisbaar. 

-  Niet ieder deel is even winstgevend. Door kostenspreiding in de 

gebiedsvisie kunnen de kosten van het ene deel kunnen bekostigd worden 

met opbrengsten uit het andere.

Planhorizon

Het zal zeker 10-15 jaar duren voor alle fasen van het plan daadwerkelijk zijn 

uitgevoerd. Een planhorizon2030 lijkt realistisch en haalbaar. 

Fase een: oost

Ontwikkeling van het oostelijke deel (ten opzichte van het huidige havenkanaal) 

met onder andere een zorginstelling, groepsaccomodatie en vakantieverblijven. 

Een deel van het Waterland en de opwaardering van de historische haven en 

verbetering van de uitwisselingsmogelijkheden met de Piershilse Kreek. 

Fase twee: west

Ontwikkeling van het Moerasbos en het tweede deel van het Waterland met 

bijbehorende vakantieverblijven. De aanleg van de haven en de recreatieve 

boulevard. Aanleg van de camping en het strand. 
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RAMING SWANEBLAKE

Postnummer Omschrijving Stuks Lengte (m) Oppervlakte (m2) Volume (m3) Opmerkingen
 

1 Planvorming en voorbereiding
1.1 Voorlopig ontwerp (totaal)  1.400.000
1.2 Definitief ontwerp (totaal)  1.400.000
1.3 Technisch ontwerp (totaal)  1.400.000       

 
2 Waterwerken
2.1 Keersluis Spui 1
2.2 Zonneweide Spui 22.700 Inrichten als grasvegetatie
2.3 Uitkijktoren Spui 1  

 
3 Boomgaard
3.1 Boomgaard 230.000
3.2 Zorgvoorziening 1 1.400  
3.3 Groepsaccommodatie 1 1.250  
3.4 Natuurcamping  26.250 Inrichten als grasvegetatie circa 30 plaatsen caravan, 30 plaatsen tent 
3.5 Dijkwoning 10 a 20 120  
3.6 Parkeerveld 16.500 Ruimte voor circa 650 parkeerplaatsen

4 Waterland
4.1 Moerasbos 71.250
4.2 Struinnatuur  275.000
4.3 Strand 26.400
4.4 Boulevard  580 3.500 Breedte 6 m
4.5 Activiteitencentrum 1 250  
4.6 Horeca en logies 1 600 Restaurant met circa 9 kamers
4.7 Waterspeeltuin 1  
4.8 Cottages 16 70  
4.9 Vakantiewoning 22 80

5 Piershilse Kade
5.1 Transformatiegebied 32.000
5.2 Herontwikkeling historische haven 370 4.000
5.3 Recreatiehaven 350 9.300
5.4 Kade 300
5.5 Horeca voorziening 1 250  
5.6 Kadewoning 10 150  
5.7 Brug 1 13 78 Breedte 6,00 m
5.8 Plas 1 535.000 Oppervlakte plas minus 40 eilanden oppervlakte 170.000 m2

6 Rondjes
6.1 Fietsrondje 4.400 15.400 Breedte 3,50 m
6.2 Wandelrondje 6.100 12.200 Breedte 2,00 m

06 | Strategie
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Fase drie: de sluis

De haalbaarheid van de sluis is nog niet zeker. Door de maten en uitvoering van 

de sluis te beperken is de haalbaarheid wel groter, maar de verwachting is dat 

de sluis pas laat gefinancierd kan worden. 

Vervolg

Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Swaneblake

Om een goede samenwerking tussen de verschillende partijen, en de blijvende 

betrokkenheid van de partijen in de toekomst te borgen, is het aan te bevelen 

een samenwerkingsovereenkomst tussen alle financieel betrokken partijen op 

te stellen. De Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Swaneblake 

heeft als doel de gebiedsvisie uit te voeren. 

Businesscase Gebiedsontwikkeling Swaneblake

De gebiedsvisie is de aanleiding voor een zogenaamde businesscase, 

een belangrijk instrument van de Samenwerkingsovereenkomst 

Gebiedsontwikkeling Swaneblake. De businesscase definieert het programma 

en kwantificeert het. Onderdeel van de businesscase is een raming en een 

planning. 

Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Swaneblake

Uitkomst van de Businesscase is een Uitvoeringsovereenkomst. In de 

Uitvoeringsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Swaneblake staat gedefinieerd 

wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van welke onderdelen van het plan, 

wat daarin de uitvoeringsdatum is en welke financiële middelen door de 

deelnemende partijen daarvoor ter beschikking worden gesteld. 
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Bijlage

Mogelijke fasering
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Gesprekken

Onderdeel van de gebiedsvisie is een serie aan gesprekken met lokale share- 

en stakeholders. Enkele punten of quotes uit de gehouden gesprekken. 

Ondernemer Ontwikkelaar 

De ontwikkelaar ziet in de plankaart een hele mooie visie, die herkenbaar is als 

het verlanglijstje van de workshop: de vertaling is heel goed. Maar het gebied 

is enorm groot (120ha), en het moet ook betaald worden. Het moet bovendien 

ook passen bij het Nationaal Landschap. Verstoring van zondagsrust in het dorp 

is een aandachtspunt. Wellicht is het strand bij het moerasbos in verband met 

zondagoverlast een betere plek.

Fasering is belangrijk. In het oosten kan grond uitgekocht worden. Andere 

grond kan daar verworven worden door uitruilen. Sommigen vragen flinke 

bedragen, maar moeten weg, door bijvoorbeeldvoordelen elders bieden. Oost 

kan men zo mee aan de slag, het westen is moeilijker. Daar zitten pachters op 

de grond. Die pacht vervalt als de bestemming verandert. 

Een willekeurig ontwikkelaar wil al snel 600 á 800 woningen op een dergelijk 

gebied. Cadzand bijvoorbeeld met 450 vakantiewoningen van 350.000-

450.000: allemaal verkocht. Maar deze ontwikkelaar denkt eerder aan zo’n175 

vakantiewoningen. Er is bovendien iemand die de jachthaven zou willen 

exploiteren. De ontwikkelaar schaart zich achter de visie: “Als dit het is, gaan 

we hiermee aan de slag. Buiten kijf.”

Kansrijk: vakantieverblijven en zorg 

Overheid Provincie Zuid-Holland

De vraag is of er bestuurlijk draagvlak is. Polder bij Numansdorp, een min of 

meer vergelijkbare ontwikkeling, is immers afgeblazen. Dit project is compleet 

nieuw, groot en complex. Het heeft grotere afstand tot de A29. Provinciale 

politiek zou hier wel eens problemen mee kunnen hebben. Aan de andere 

kant: al jaren staat een recreatief toeristische ontwikkeling bij Piershil op de 

structuurvisies ingetekend. 

Piershilse Kreek is interessant als de waterverbindingen open gaan. Voor 

regeling vaarroutes ook mogelijkheden. Zonder verblijfsrecreatie is alles 

binnen PSV mogelijk. Er ligt geen opgave vanuit de provincie voor meer water. 

Realiseerbaarheid wordt vergroot door de helft te verkleinen.

Kansrijk: verbinding met Piershilse Kreek en waterroutes

Overheid Waterschap 

Het beste is om overal ver vanaf blijven: 65 meter uit de buitenkruinlijn van de 

dijken. De beschermingszone is hier dertig meter. Wat de inrichting betreft: 

minder peilverschillen is altijd goed. Fasering van de uitvoering van het gebied 

is goed. Voor berging is de visie ook goed. 

Het opnemen van een keersluis in de visie is belangrijk. Het Waterschap staat 

op zich positief tegenover keersluis. Maar niet zoals bij Numansdorp, dan krijg 

je een nieuwe secundaire waterkering.

Kansrijk: minder peilverschillen en sluis
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Overheid Rijkswaterstaat

Heeft vooral te maken met keersluis, dan wel haventje of standje aan het Spui. 

Wat de keersluis of haven betreft is morfologische onderzoek noodzakelijk. 

Door de gewenste nieuwe opening zal onder invloed van de getijbeweging 

water de haven in- en uitstromen. Hierdoor is de kans groot dat sedimentatie 

op gaat treden in de haven waardoor onderhoudsbaggerwerk nodig zal 

zijn. Een ander gevolg kan zijn dat in de rivier ook sedimentatie, of minder 

erosie op zal treden. Dit effect moet geschat worden om voor bereid te zijn op 

toekomstig onderhoud.

Voor het realiseren van een sluis of haveningang is ook een WBR-vergunning 

nodig is. In dat geval zal de aanvraag getoetst worden aan de Beleidslijn 

Grote Rivieren, nautische gevolgen en het bijbehorende Rivierkundig 

Beoordelingskader. In dat geval moet in ieder geval het effect op de 

(maatgevende) waterstanden worden aangegeven en als dat groter is dan 

1 mm moet er zodanige compensatie worden gezocht dat de (resterende) 

waterstandsverhoging kleiner is dan 1 mm. Daarnaast moet ook in dat kader 

inzicht gegeven worden in de verwachte morfologische effecten van de 

ingreep.

Ook noodzakelijk is te bekijken wat de nautische gevolgen zijn. Rijkswaterstaat 

kan het morfologisch onderzoek niet meefinancieren, maar kan wel gegevens 

over de modellen leveren die nodig zijn voor het morfologisch onderzoek.

Kansrijk: opwaardering van de zonneweide en beperkte aanlegmogelijkheden
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