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Onderwerp

toekomst polder schieveen.

Geachte mevrouw van Huffelen

Hartelijk dank voor uw brief van 12 januari 2011 waarin u uitlegt wat de huidige ontwikkelingen

zijn in de polder Schieveen.

Inmiddels hebben enkele bewoners samen met de agrarische natuurvereniging Vockestaert en

Natuurmonumenten een traject verkend om tot een gezamenlijke visie te komen voor het gebied.

De uitkomsten van deze verkenning willen we graag met u delen en u uitnodigen hier op te

reageren en op voort te bouwen.

In december 2010 en in januari 2011 zijn de bewoners van de polder, Vockestaert en

Natuurmonumenten meerdere malen bij elkaar geweest om te werken aan een gezamenlijke visie

in het gebied. De agrarische natuurvereniging Vockestaert, actief in Midden Delfland, heeft aan

de bijeenkomsten deelgenomen omdat zij bij de agrariërs veel vertrouwen genieten.

Het resultaat van deze bijeenkomsten is dat er een aantal gezamenlijke uitgangspunten is

geïdentificeerd. Deze gedachten zijn gebundeld in het concept Pure Polder, gebaseerd op het feit

dat dit de laatste polder van Rotterdam is die nog in oorspronkelijk staat behouden is. Iets dat

moet worden beschermd en gekoesterd en doorontwikkeld zodat het omarmd wordt door alle

inwoners van Rotterdam.

Er is een verslag gemaakt van de diverse gesprekken en deze zijn geïllustreerd met beelden en

enkele kaarten. Ook is er een sessie geweest met twee weidevogelexperts om zo de beelden en

bijbehorende voorwaarden voor de inrichting nog scherper te krijgen. Het verslag is bijgevoegd.



Hieronder volgt een opsomming van de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten:
Voor de polder Schieveen moet worden ingezet op behoud en ontwikkeling (reproductie) van
weidevogels. Schieveen is zowel lokaal als nationaal een zeer belangrijk weidevogel gebied. Er
zitten vele soorten weidevogels waarvan meerdere (8) soorten op de rode lijst staan. Deze vogels
verdienen dus de beste bescherming.

De randvoorwaarden voor een gebied met dit ambitieniveau zijn op hoofdlijnen als volgt
geformuleerd:

Bloemrijk
Vernatting (plas/dras) op sommige delen
Openheid behouden
Gebruik van vaste mest
maaibeleid
flexibel beheer
behoud van 2 of 3 agrariërs in Schieveen.

Onderzocht zal moeten worden welke delen van de polder voor de verschillende inrichtingstypen
in aanmerking komen. Als eindresultaat wordt voor Schieveen gedacht aan een mozaïekpatroon,
waarbij er gewerkt wordt aan een zo optimale leefomgeving voor zowel vogels als huidige
bewoners en agrariërs in het gebied.

Tegelijkertijd staat het behoud van de huidige polder uitstraling niet ter discussie en denken we
juist aan verbetering daarvan. Dit kan bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het beheer van de
tuinders en de agrariërs die nu nog in het gebied werkzaam zijn. Maar uiteraard ook door
verbetering door delen van de polder beter te onderhouden.

Daarnaast willen we toe naar het toegankelijker maken van de polder voor de stedelingen.

Uiteraard in de juiste proporties en passend bij het gebied en de doelstelling. Dit kan door de
aanleg van fiets-, ruiter- en wandelpaden ( die bijvoorbeeld tijdelijk gesloten kunnen worden in het
vogelbroedseizoen) en het inrichten van vogelobservatieplekken.

Tot slot biedt deze plek ook mogelijkheden voor stadslandbouw. We willen onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn voor ondernemers voor productie en verkoop van streekproducten in die
mate dat het past bij de polder van deze omvang.

Centraal in deze visie staat de rol van de agrariërs en bewoners bij het beheer van het gebied en
het bereiken van de natuur- en recreatiedoelstellingen. Hiertoe wil de groep Schieveen een
beheervisie uitwerken die gebaseerd is op een duurzame bedrijfsontwikkeling- en ombuiging van
de agrarische bedrijven gericht op boeren met en voor natuur. In de loop van het proces zal
duidelijkheid over de beschikbare middelen om natuurdoelen te realiseren mede bepalend zijn
hoe deze doelstellingen zich tot elkaar zullen gaan verhouden.

We willen een wenkend perspectief neerzetten. Niet alleen voor degenen die nu al enthousiast
zijn, maar voor alle agrariërs en bewoners in het gebied. Met een overtuigend plan en goede
voorwaarden willen we hun over de streep helpen om mee te gaan doen.
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We denken dan ook dat de volgende stappen nu essentieel zijn in het verder brengen van deze

visie.

1. Opstellen van een streefbeeld en visie document voor de polder, waarbij op basis van
onderzoek, deskundigheid het mozaïekpatroon van de polder verder vorm en inhoud
krijgt. Doordat niet alle gronden verworven worden en in de huidige situatie al veel
weidevogels aanwezig zijn zal er gedacht moeten worden aan een groeimodel, waarbij
de ambities steeds verder invulling kunnen krijgen {bijvoorbeeld door particulier
(agrariërs) natuurbeheer).

2. Het gebiedsbeheer verder vorm en inhoud geven
Op de korte termijn doormiddel van zgn "No regret"- maatregelen. Bewoners/TBO
kunnen om de tafel met deskundigen om maatregelen te onderzoeken die op korte
termijn al bijdragen aan de doelstelling en de ambitie van een hoogwaardig
weidevogelgebied. De maatregelen moeten dan in kaart worden gebracht en deze
moet worden gekoppeld aan een realisatieparagraaf.
Op de langere termijn moet er een beheerplan worden opgesteld, dat voldoende
rekening houdt met een groeimodel, het meenemen/opleiden van grondeigenaren in
het gebied. Daarnaast moeten de pachtcontracten aan de ene kant voldoende
zekerheid bieden voor de agrariërs om daar een bedrijfsvoering op de bouwen {
concreet perspectief voor periode van circa 20 jaar) en anderzijds de betekenis van
weidevogelgebied voldoende invullen.
Nagedacht kan worden over het formaliseren van de samenwerking tussen
bewoners, agrariërs en Natuurmonumenten voor beheer, promotie en
belangenbehartigingvan de polder. Hier zijn verschillende (organisatie) vormen
denkbaar.

De geformuleerde uitgangspunten willen we graag aan de Gemeente aanbieden met het verzoek
deze mee te nemen in het te maken Natuur- en Recreatieplan. Uiteraard denken we graag mee
met de verdere uitwerking van de inrichting en de hieruit voortkomende beheervraagstukken.
Graag willen we met u van gedachte wisselen in welke vorm we kunnen participeren .
We zien uw uitnodiging dan ook graag tegemoet zodat we in samenwerking met de gemeente de
polder een betere toekomst kunnen geven.

Van de gemeente verwachten wij maximale inspanning om voldoende financiële middelen aan te
boren voor verwerving, inrichting en beheer van Schieveen als weidevogelkerngebied, ook nu de
ontwikkeling van het businesspark met 20 jaar is uitgesteld. Daarnaast zetten we in om in het
bestemmingsplan een planologisch regiem opgenomen te krijgen die een zo groot mogelijk deel
van de polder zo krachtig mogelijk beschermt tegen eventuele toekomstige verstedelijking.
Daarbij laten we het verleden graag achter ons in het vertrouwen dat ook u inziet dat een
volwaardig participatietraject en samenwerking bij inrichting en beheer het hele gebied ten goede
komt.
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Met vriendelijke groet,

De deelnemers aan het concept van de PURE POLDER:

Nico van der Wel (Vockestaert)

Arie Woerden (Vockestaert)

Lenno Hoogerbrugge (agrariër)

Paul Scheepens (bewoner)
Jan Dirk Rodenburg (agrariër)
Dirk Kunst (Natuurmonumenten)

André Rijsdorp (Natuurmonumenten)
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