Hoeksche Waard in de regio

Rotterdam

Het bijzondere van de Hoeksche Waard ten
opzichte van omliggende gebieden is, dat het
een eiland is tussen de grote wateren, waar al
het land is gewonnen op het water.
Hierdoor is een uniek agrarisch polderlandschap ontstaan, waar het oorspronkelijk
karakter van het landschap met zijn openheid,
dijken en kreken en buitendijkse natuur
gebieden nog duidelijk zichtbaar is. Waar rust
en ruimte gevonden kan worden en de drukte
en voorzieningen van de stedelijke gebieden
toch dichtbij zijn.
Lees verder op het tekstblad
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Identiteit Hoeksche Waard in de regio

Het bijzondere van de Hoeksche Waard ten opzichte van omliggende gebieden is, dat het een eiland is
tussen de grote wateren, waar al het land is gewonnen op het water. Hierdoor is een uniek agrarisch
polderlandschap ontstaan, waar het oorspronkelijk karakter van het landschap met zijn openheid, dijken
en kreken en buitendijkse natuurgebieden nog duidelijk zichtbaar is. Waar rust en ruimte gevonden kan
worden en de drukte en voorzieningen van de stedelijke gebieden toch dichtbij zijn.
In de Hoeksche Waard hebben de inwoners nog echt de ruimte om te wonen, te werken en te recreëren.
Als vernieuwend agrarisch productiegebied vormt het de voedingsbodem voor de Randstad.
Doordat het eiland maar op enkele plekken toegankelijk is, is de verstedelijking in de Hoeksche Waard
beperkt gebleven, hoewel de druk in de noordrand toeneemt. Hierdoor hebben de inwoners nog echt de
ruimte om te wonen, te werken en te recreëren.
Niettemin is er een sterke relatie met de verstedelijkte gebieden aan de noord- en oostzijde van het
eiland (regio Rotterdam en regio Dordrecht). Elke dag gaan zo’n 25.000 Hoeksche Waarders van het
eiland af om elders in de regio te gaan werken. Ook voor allerlei stedelijke voorzieningen, zoals zorg,
onderwijs, cultuur en dergelijke, maken de inwoners gebruik van het aangrenzende stedelijk gebied. Een
minder sterke relatie is er met gebieden in Noord Brabant (met name industrieterrein Moerdijk en de
regio Breda).
Omgekeerd vormt de Hoeksche Waard een aantrekkelijk gebied voor de mensen uit de stedelijke
gebieden in de omgeving. Die mensen komen dan voor de rust en de ruimte, die zij in het stedelijk
gebied steeds minder vinden. Dat gebeurt dat in de vorm van recreatie en toerisme, maar met name voor
jonge gezinnen vormt de Hoeksche Waard ook een aantrekkelijk woongebied als rustig alternatief voor
het drukke stedelijk gebied.
De zuidrand van de Hoeksche Waard is onderdeel van een grootschalige zone met natuurgebieden langs
het Haringvliet en het Hollands Diep (NL Delta). Hier bevinden zich belangrijke natuurgebieden zoals
Tiengemeten, de Oeverlanden van het Hollands Diep (APL polder) en de Korendijkse Slikken. Recreatie
speelt hier een belangrijke rol in de vorm van natuur- en waterrecreatie.
Op de regionale schaal vormt de A29, die de Hoeksche Waard doorsnijdt, een zeer belangrijke verbinding
tussen de havengebieden van Rotterdam en Antwerpen.

