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Voorwoord
Rotterdam heeft een paar prachtige groengebieden 

rondom de stad. Fijne plekken om te wandelen, te 

fietsen en te recreëren. De polder Schieveen is er 

daar een van. Een plek dichtbij om even bij te komen 

van de hectiek van de stad. Samen met de bewoners, 

lokale agrariërs, Vereniging Natuurmonumenten en het 

Hoogheemraadschap van Delfland heeft de gemeente 

Rotterdam dit Natuur- en Recreatieplan voor de polder 

Schieveen opgesteld. Ik ben trots op deze samenwerking, 

waarbij we samen één gemeenschappelijk doel nastreven: 

een groene aantrekkelijke leefomgeving in en om 

Rotterdam.

 

De gemeente Rotterdam investeert samen met de 

Stadsregio Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland de 

komende jaren in de landelijke gebieden rond de stad. 

Meer natuurbeleving, een betere toegankelijkheid voor 

recreanten en een economisch sterke basis voor de 

agrariërs zijn daarbij de uitgangspunten. 

Tussen de Rotte en Schie ontstaat de komende jaren een 

fraai, groen gebied. Hier wordt een ecologische verbinding 

aangelegd tussen de unieke Ackerdijkse Plassen en 

de Rottemeren. Een belangrijke schakel hierin is de 

polder Schieveen, gekenmerkt  door zijn weidsheid, zijn 

aantrekkingskracht op weidevogels en de kenmerkende 

veenweideverkaveling, die nog in agrarisch gebruik is. 

De polder Schieveen is belangrijk voor veel mensen. Ik heb 

met veel plezier gezien hoe ondernemers en bewoners van 

de polder zich enorm betrokken voelen. In het uiteindelijke 

plan zijn veel van hun ideeën terug te vinden. 

Door de polder beter toegankelijk te maken, kunnen 

straks meer mensen van dit bijzondere landschap 

genieten. Door de huidige gebruikers van de polder 

te ondersteunen bij het opzetten van initiatieven op 

het gebied van stadslandbouw krijgt de polder extra 

betekenis voor zijn omgeving. De gemeente denkt mee 

bij deze lokale initiatieven. Op haar beurt betrekt de 

gemeente betrokkenen bij haar eigen plannen. Dit maakt 

een ontwikkeling mogelijk die de wereld van de huidige 

gebruikers en de stedeling dichter bij elkaar brengt. 

Niet alleen wordt Schieveen zo aantrekkelijker, het biedt 

ondernemers uit het gebied ook nieuwe inkomstenbronnen. 

Ik ben ervan overtuigd dat Schieveen met uitvoering van 

dit Natuur- en Recreatieplan een mooie toekomst tegemoet 

gaat! 

Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid, 

Binnenstad en Buitenruimte
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Inleiding
De polder Schieveen
Tussen Rotterdam The Hague Airport en de Ackerdijkse 

Plassen ligt de polder Schieveen. Het  

is een fraaie, open polder met koeien, schapen en  

weidevogels, doorsneden door sloten en vaarten.  

De doelstelling van dit Natuur- en Recreatieplan is  

om dit karakter  van de polder te versterken en de  

polder beleefbaarder te maken. Het plan heeft  

betrekking op de ontwikkeling van ruim 200 ha  

natuur- en recreatiegebied in de polder Schieveen.  

Het geeft een beeld van de eindsituatie maar is zodanig 

uitgewerkt dat het gefaseerd kan worden uitgevoerd. 

Randvoorwaarde voor dit plan is de ruimtereservering 

voor de voorgenomen aanleg van de A13/16 en behoud 

van de mogelijkheid om op termijn een businesspark 

te kunnen ontwikkelen. De gemeente Rotterdam heeft 

het plan opgesteld in samenwerking met de Vereniging 

Natuurmonumenten, het Hoogheemraadschap van 

Delfland, lokale agrariërs en bewoners.
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Doelstellingen
In het Natuur- en Recreatieplan Schieveen zijn de 

volgende doelstellingen geformuleerd:

1. faciliteren van economisch duurzame agrarische 

bedrijven

2. verbeteren leefmilieu voor weidevogels

3. verbeteren ecologische verbinding

4. ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden

Ad. 1. Faciliteren van economisch duurzame agrarische 

bedrijven

Voor het behoud van het bijzondere open polderlandschap 

is aanwezigheid van economisch duurzame agrarisch 

bedrijven van groot belang. De gemeente Rotterdam 

faciliteert ondernemers bij de verbreeding van hun 

bedrijfsvoering zodat zij op de doelstellingen voor natuur 

en recreatie inspelen. De ondernemers moeten ook in de 

nieuwe situatie in hun inkomsten kunnen voorzien. 

Ad 2. Verbeteren leefmilieu voor weidevogels 

Schieveen is een van de belangrijkste weidevogel-

gebieden van Zuid-Holland. Al enige jaren daalt echter 

hier de weidevogelpopulatie, net als in heel Nederland. 

Met de uitvoering van dit Natuur- en Recreatieplan wordt 

beoogd deze daling een halt toe te roepen en de rijkdom 

aan weidevogels weer te laten toenemen

Het plangebied
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Ad 3. Verbeteren ecologische verbinding

In Schieveen zijn naast weidevogels ook tal van 

andere dier- en plantensoorten van de ecologische 

hoofdstructuur aanwezig waarvoor de leefomstandig-

heden dankzij het plan verbeteren. We zetten in op het 

verbeteren van de waterkwaliteit, natuurvriendelijke 

oevers en het verdichten van de erfbeplanting langs de 

Oude Bovendijk. Zo vormt Schieveen straks een schakel 

in de ecologische verbinding tussen de Rottemeren en 

Midden-Delfland.

Ad 4. Verbeteren van de recreatieve beleving van de polder

De aanwezigheid van een toegankelijk agrarisch 

landschap op steenworp afstand van Rotterdam biedt in 

recreatief opzicht veel kansen. Met de aanleg van een 

fietspad (het Polderpad) en struinpaden wordt de polder 

meer beleefbaar gemaakt. Ondernemers (veelal agrariërs) 

uit de polder spelen in op de behoefte uit de stad door 

recreatief (en educatief) programma aan te bieden..

Wijziging uitgangspunten in planvorming
De ontwikkeling van Schieveen is in 2008 in de Stadsvisie 

Rotterdam benoemd tot één van de zogeheten VIP-

projecten. Dit plan beoogde de ontwikkeling van een 

businesspark omringd door ‘natte natuur’. Voorafgaand 

aan de vaststelling van plannen is de context echter sterk 

gewijzigd. De gewijzigde context is het gevolg van drie 

ontwikkelingen:

A. De negatieve economische ontwikkeling en de 

daarmee samenhangende afnemende vraag naar 

kantoren en bedrijfsterreinen heeft geleid  tot een 

herbezinning op het toekomstig aanbod. Als gevolg 

hiervan is door het college van B&W besloten de 

ontwikkeling van het businesspark Schieveen in principe 

tot na 2030 uit te stellen. Dit is afhankelijk van de 

economische ontwikkelingen. 

B. Middelen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied 

(ILG) zijn voor Schieveen niet langer beschikbaar. 

Hierdoor is het niet langer mogelijk om veel grond te 

verwerven ten behoeve van natuurontwikkeling. 

C. Nader onderzoek naar het risico van vogelaanvaringen 

met vliegtuigen – in de vorm van een Fauna Effect 

Rapportage (FER) – schrijft heeft tot gevolg gehad 

dat het gebied minder ‘nat’ ingericht kan worden dan 

oorspronkelijk beoogd.

De doelstellingen zoals benoemd in de vorige paragraaf 

passen binnen deze gewijzigde context.

Procesaanpak
Voorafgaand aan de planvorming zijn de doelstellingen 

van het Natuur- en Recreatieplan door de gemeente 

Rotterdam benoemd. Deze doelstellingen zijn in samen-

werking met de Vereniging Natuurmonumenten, het 

Hoogheemraadschap van Delfland, lokale agrariërs 

en bewoners nader uitgewerkt. Natuurmonumenten 

heeft haar kennis over natuurbeheer ingebracht. Het 

Hoogheemraadschap heeft als waterbeheerder van 

het gebied ruimte geboden voor nieuwe waterpeilen en 

geadviseerd over mogelijke risico’s en noodzakelijke 

technische voorzieningen die daarbij komen kijken. De 

bewoners hebben in grote getale deelgenomen aan 

informatie- en meedenkbijeenkomsten. Daarnaast heeft 

een aantal bewoners hun tuinen en erven beschikbaar 

gesteld voor aanplant van planten, struiken en bomen 

voor de ecologische verbinding. Bovendien heeft er een 

intensieve samenwerking plaatsgevonden met agrariërs 

uit de polder. Zij hebben hun toekomstplannen op intiatief 

van de gemeente uitgewerkt en hebben zo laten zien 

hoe zij een bijdrage leveren aan het realiseren van de 

doelstellingen voor polder Schieveen. Op advies van 

een beoordelingcommissie worden vier agrariërs verder 

gefaciliteerd en zal met één agrariër nadere afspraken 

worden gemaakt over de uitwerking van zijn plan. Deze 

plannen van agrariërs zijn meegenomen in de Natuur- en 

Recreatieplan. Het daadwerkelijk verwezenlijken van deze 

plannen zal echter ook na vaststelling van dit Natuur- en 

Recreatieplan nog veel aandacht behoeven. De gemeente 

Rotterdam vindt het Natuur- en Recreatieplan Schieveen 

een goed voorbeeld van een nieuwe manier van werken 

met bewoners en partners. 
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Natuurmonumenten is de beoogd beheerder van polder 

Schieveen. Met hen zal naar verwachting in 2013 een 

overeenkomst worden gesloten over het beheer van de 

gronden die eigendom zijn van de gemeente. In dit Natuur- 

en Recreatieplan wordt hierop vooruitgelopen.

Bestemmingsplan
Het in 2014 vast te stellen bestemmingsplan vormt het 

inhoudelijke en juridische kader voor de uitvoering van 

het Natuur- en Recreatieplan. De ontwikkeling van de 

polder wordt in fases uitgevoerd. In paragraaf 4.3 zal 

deze uitvoering per onderdeel worden benoemd. Omdat 

de gehele ontwikkeling binnen tien jaar plaatsvindt 

kunnen we dit in één bestemmingsplan vastleggen. 

Voor gronden die particulier eigendom zijn zullen 

de bestaande bestemmingen vooralsnog worden 

gehandhaafd. Wel nemen we wijzigingsbevoegdheden 

op voor gronden die na het in procedure brengen van 

het bestemmingsplan nog worden aangekocht of voor 

toekomstige ontwikkelingen die op dat moment voor het 

bestemmingsplan nog niet voldoende zijn uitgewerkt. 

In het kader van het bestemmingsplan doen we ook de 

nodige onderzoeken die met het gewijzigde gebruik van 

de polder samenhangen. Deze onderzoeken hebben 

betrekking op de waterhuishouding, flora enfauna, 

geluidsbelasting, luchtkwaliteit en externe veiligheid. Er 

zullen geen bestemmingen worden opgenomen die de 

aanleg van de A13/16 en een toekomtige ontwikkeling van 

het businesspark in de weg zitten.

Status van dit rapport
Dit Natuur- en Recreatieplan verwoordt en verbeeldt de 

intenties en de ontwikkelvisie voor het gebied. Het plan 

dient als uitgangspunt voor het bestemmingsplan. Op 

basis van het Natuur- en Recreatieplan werken we een 

meer gedetailleerd inrichtingsplan voor het Polderpad 

uit. Voor de uitvoering daarvan vragen we zonodig 

vergunningen aan. Voor deze vergunningen gelden 

eigen inspraak- en bezwarenprocedures. Uitgangspunt 

voor de beperkte grondverwerving ten behoeve van de 

natuurontwikkeling is dat het op vrijwillige basis gebeurt. 

De meeste gronden waar in dit plan voorstellen voor 

worden gedaan zijn al in het bezit van de gemeente 

Rotterdam.
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1. Het gebied
Polder Schieveen in samenhang met de 
omgeving
De ontwikkeling van polder Schieveen staat niet op 

zichzelf. De polder is onderdeel van een reeks diepe 

droogmakerijen langs de noordelijke stadsrand van 

Rotterdam tussen de rivieren de Rotte en de Schie, 

die ontwikkeld worden. 

De polder ligt tegen het natuurgebied de Ackerdijkse 

plassen aan. De polder ligt dichtbij de stad en heeft 

tegelijk de inrichting en uitstraling van een landelijk 

agrarisch landschap. 

De polder Schieveen heeft twee delen. De 

Schiezone aan de westzijde van de A13, waarvan 

Natuurmonumenten sinds dit jaar beheerder is 

geworden, en het deel waarvoor dit natuur- en 

recreatieplan is opgesteld aan de oostzijde van de 

A13. Als we in dit plan over de polder Schieveen 

praten, dan gaat het om het oostelijke deel. 
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1.1.  Context polder Schieveen

1.1.1. Samenhang met ontwikkeling omliggende gebieden

Het Natuur- en Recreatieplan voor Schieveen staat niet op 

zich. Het vormt een onderdeel van meerdere gebieden aan 

de noordrand van Rotterdam die gemeenten en stadsregio 

ontwikkelen. De ontwikkeling van deze polders werken we 

in samenhang uit. Dit blijkt vooral uit de aanleg van het 

Polderpad (fietspad f269). Dit is niet alleen een verbinding 

binnen Schieveen, maar vormt een doorgaande fietsroute 

van de Rotte tot aan de Schie.

Op verschillende plekken in polder Schieveen en  

enkele delen van de Vlinderstrik is de structuur van  

bebouwingslinten, dijken en kades langs hooggelegen 

boezemwatergangen in essentie behouden gebleven. 

Hier biedt het landschap nog de karakteristieke aanblik 

van de Hollandse droogmakerijen. Tegelijkertijd laat 

de noordrand een gefragmenteerd en stedelijk beeld 

zien waarbij nieuwe ontwikkelingen zoals infrastructuur, 

woonwijken, bedrijfsbebouwing en recreatievoorzieningen 

uit de jaren zeventig (zoals het Hoge en Lage Bergse Bos) 

overheersend aanwezig zijn.

Door de samenhang in ontwikkeling van de verschillende 

droogmakerijen aan de noordrand is de toegevoegde 

waarde voor zowel ecologie als beleving van het gebied, 

groter dan de individuele plannen op zich. Naast de 

samenhang met gebieden die de komende tijd worden 

ontwikkeld, is er ook een nadrukkelijke (met name 

ecologische) verbinding met de Ackerdijkse Plassen en 

een (vooral recreatieve) verbinding met de stad Rotterdam.  

In het ‘Samenhangend Uitvoeringskader Noordas’ van de 

Stadsregio Rotterdam worden de projecten in de gehele 

Noordas beschreven in het totale verband. 

1.1.2. Relatie tussen Rotterdam en het ommeland

Rotterdam heeft een aantrekkelijk historisch 

cultuurlandschap, zoals de diepe droogmakerijen direct 

ten noorden van de stad, het veenweidelandschap 

van Midden-Delfland en de Ackerdijkse Plassen 

tussen Rotterdam en Delft. De recreatieve waarde van 

deze landschappen kunnen we echter nog veel beter 

ontwikkelen. Daardoor krijgt de Rotterdammer het gevoel 

in een stad te wonen waar de mogelijkheid is om te 

genieten van een mooi landschap buiten de stad. 

Onlangs hebben de verschillende natuur- en 

landschapsbeherende partijen (Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en 

de groenservice Zuid-Holland) in samenwerking met 

Rotterdam een analyse gemaakt van de wensen van 

de gebruiker voor het huidige aanbod aan natuur- en 

recreatiegebieden rondom Rotterdam. Drie aanbevelingen 

uit dit onderzoek: 

•  vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid 

•  verbeteren van de recreatieve routes 

•  vergroten van de bekendheid van de gebieden 

Bij de ontwikkeling van de recreatieve aantrekkelijkheid 

van polder Schieveen pakken we deze aspecten op 

door een goed recreatief routenetwerk in de gebieden 

en tussen de stad en het landschap te maken, door het 

vergroten van de aantrekkelijkheid van het landschap en 

de bekendheid, en door meer en diversere recreatieve 

programmering in het gebied te stimuleren.

1.1.3. Recreatieve verbindingen tussen de stad en het

ommeland

Vanuit Rotterdam loopt een aantal recreatieve 

fietsverbindingen vanuit het stedelijke gebied naar het 

landschap. De belangrijkste verbindingen, ook wel 

stad-landroutes genoemd, die Rotterdam verbinden 

met Schieveen en het landschap aan de noordelijke 

stadsrand, liggen langs de Schie, de Achterdijk, de Oude 

Bovendijk en het bebouwingslint van de Rodenrijseweg. 

Deze routes vormen van oudsher een verbinding tussen 

stad en ommeland. De routes zijn aantrekkelijk. Niet 

alleen doordat het mogelijk is om er te fietsen, maar juist 

ook doordat ze lopen langs landschappelijk herkenbare 

structuren, zoals een rivier, een dijk, een oude weg of 

lintbebouwing. De routes stoppen niet bij de stadsrand, 

maar lopen gewoon door. Hierdoor zijn ze herkenbaar 

als een netwerk in de vaak difuse en door infrastructuur 

gedomineerde stadsrand.

Er is wel een aantal fysieke knelpunten. Het tunneltje 

bij de begraafplaats Hofwijk vormt een verbinding met 

Schieveen wanneer men langs de Schie de stad uitfietst. 
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Dit is een smal tunneltje en het is onduidelijk welke 

route men moet kiezen om op de Hofweg te komen. 

De kruising van de Achterdijk met de Doenkade is een 

andere verbinding met een onprettige oversteek. Evenals 

de kruising van de Oude Bovendijk met de Doenkade. 

Vanuit de ontwikkeling van de polder Schieveen is het 

niet mogelijk deze grote knelpunten op te lossen. Wel 

agenderen we ze bij de planvorming rondom de Doenkade 

en de inpassingsvoorstellen voor de A13/16. 

1.1.4. Samenhang met de Ackerdijkse Plassen

De Ackerdijkse Plassen grenzen direct aan polder 

Schieveen. Ze vormen het belangrijkste natuurkerngebied 

in de regio. Natuurmonumenten is de beheerder van dit 

gebied. Het heeft een grote diversiteit van natuurtypen: 

water, rietlanden, moerasbossen en graslanden. Juist 

door die diversiteit is het gebied zeer soortenrijk. 

Er broeden meer dan tachtig soorten vogels. Dit 

Beeld recreatieve route langs de Schie
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zijn broedvogels, zoals de grasmus, aalscholver en 

watersnip, De doortrekkers zoals de witgat, kemphaan en 

groenpootruiter gebruiken het gebied om hun reserves 

aan te vullen op doortrek naar het noorden of zuiden in 

het voor- en najaar. De overwinteraars, zoals de smient en 

pijlstaart, leven noordelijker en komen in de Ackerdijkse 

Plassen overwinteren. Veel van deze soorten komen in 

beperkte aantallen voor omdat het gebied te klein is voor 

grotere populaties. Dat maakt de natuur in de Ackerdijkse 

Plassen kwetsbaar, mede omdat in de omgeving geen 

vervangende leefgebieden zijn.

De Ackerdijkse Plassen zijn vanwege de bijzondere 

Belangrijkste recreatieve 
routes tussen Rotterdam en 
het buitengebied



Historische kaart droogmakerijen ten noorden van Rotterdam

Natuur- & Recreatieplan Schieveen  14

natuurwaarden nu slechts heel beperkt toegankelijk en 

beleefbaar voor de recreant. De reden voor deze beperkte 

toegankelijkheid is dat het natuurgebied zo klein en 

geïsoleerd is, en de natuur te kwetsbaar voor recreatief 

medegebruik. Aan de oostzijde van het gebied loopt 

een fietsroute. Langs deze route is een vogelkijkhut. Op 

afspraak is het mogelijk om met de beheerder van het 

gebied een rondwandeling te maken of de beheerboerderij 

af te huren voor vergaderingen. 

1.1.5. Samenhang woningbouw langs Oude Bovendijk

In aansluiting op het natuur- en recreatiegebied Schieveen 

worden er langs de Oude Bovendijk 28 vrije kavels 

ontwikkeld. Hiermee realiseert de gemeente Rotterdam 

unieke woonmilieus in het landelijk gebied. Door de 

kavels met beplanting op te leveren versterken we de 

erfbeplanting langs de Oude Bovendijk en geven we 

invulling aan de ecologische verbinding zoals beschreven 

in dit plan. Om de woningen langs de Oude Bovendijk voor 

wat betreft het waterpeil te isoleren van het natuur- en 

recreatiegebied (waar het peil wordt verhoogd), graven we 

tussen het natuur- en recreatiegebied en de particuliere 

kavels een dubbele sloot. Ook is in het plan ruimte voor 

zichtlocaties op de polder Schieveen vanaf verschillende 

plekken langs de Oude Bovendijk. Besluitvorming over dit 

plan loopt parallel aan de besluitvorming van het Natuur- 

en Recreatieplan en is randvoorwaardelijk voor dit plan.

1.2 Een rijke cultuurhistorie

Polder Schieveen is het resultaat van een eeuwenlange 

geschiedenis. Het landschap is herhaaldelijk ingrijpend 

van aanzien veranderd. Lang geleden maakte Schieveen 

deel uit van het Maasestuarium. Getijdenkreken 

slingerden door het gebied en het landschap was 

vergelijkbaar met de huidige Waddenzee. In de 

ondergrond zijn nu nog oude kreekafzettingen terug 

te vinden. Het gaat hier om subtiele hoogteverschillen.

Toen de kreken dichtslibden of overstoven werden 

Ontwikkelingsgeschiedenis Schieveen



Natuur- & Recreatieplan Schieveen 15

met duinzand, kon het regenwater niet meer weg en 

ontwikkelden zich dikke veenpakketten. Rond het begin 

van de jaartelling lag er een uitgestrekt hoogveengebied, 

waarvan het maaiveld meters hoger lag dan tegenwoordig. 

Vanaf de Middeleeuwen is begonnen met ontginning van 

het veen voor akkerbouw en veeteelt. De Rotte en de 

Schie vormden de basis van de ontginning. Als gevolg van 

de ontwatering begon het veen geleidelijk in te klinken 

en het maaiveld te zakken. Afwatering werd lastiger, de 

gronden werden natter en uiteindelijk was alleen nog 

veeteelt mogelijk. Vanaf 1600 werd steeds meer veen 

afgegraven voor de turfwinning. Het veenweidelandschap 

veranderde in een plassenlandschap. De Ackerdijkse 

Plassen zijn daar nog een overblijfsel van, net als de 

Overschiese Plassen bij Overschie. De hoofdstructuur 

van de polders is al tijdens de eerste ontginningen gelegd. 

De polder Schieveen met de Zweth, de Oude Bovendijk, 

de Doenkade en de Schie als grenzen, en de Hofweg als 

verbinding door de polder, zijn al op de eerste kaarten 

van het Hoogheemraadschap (bijvoorbeeld  die uit 

1611) te zien. Nadat Schieveen door de winning van turf 

was veranderd in een  plassenlandschap, is het in twee 

fasen drooggelegd. Het zuidelijk deel eind achttiende 

eeuw, het noordelijk deel rond 1850. De kades van de 

bergboezem en de Hofweg markeren de grens tussen deze 

twee delen. Na de drooglegging is het gebied opnieuw 

verkaveld en zijn dwarstochten aangelegd. Ook zijn diverse 

ontginningsboerderijen en het gemaal aan de tussenboezem 

gebouwd. Deze ontginningsstructuur is nog steeds intact en 

bepalend voor het huidige landschapsbeeld.

1.3 Huidig gebruik en inrichting

Het huidige gebruik van de polder Schieveen is 

voornamelijk agrarisch. Vroeger was Schieveen vooral 

een polder met melkvee, maar het gebruik is door de jaren 

heen zeer gemengd geworden. Er is een melkveebedrijf, 

een tweetal bedrijven met vleesvee en diverse bedrijven 

met schapen en (pension)paarden. Daarnaast zijn er 

diverse loonwerkbedrijven. De polder wordt ook gebruikt 

als hooiland en er is een aantal groentetuinen langs de 

Hofweg. Polder Schieveen behoort inmiddels tot de meest 

waardevolle graslandpolders in Zuid-Holland. Veel andere 

polders zijn bebouwd of doorsneden door infrastructuur. 

Naast de beschermde natuurgebieden is dit een polder 

die nog veel van haar natuurwaarde heeft behouden. Dit 

komt door de grote oppervlakte van circa 400 hectare 

aan open weidegebied, waar veel van de kenmerkende 

vogelsoorten nog voldoende rust en veiligheid vinden. 

Grutto, tureluur, scholekster, kievit, veldleeuwerik, 

graspieper, zomertaling en slobeend behoren tot de 

broedvogels. In 2009 en 2011 zaten er ongeveer 450 

paren weidevogels in polder Schieveen. Onder de 

Ontwikkelingsgeschiedenis Schieveen
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weidevogels bevonden zich bijna tweehonderd paren 

kritische soorten, waaronder bijna honderd paren 

grutto’s. Naast een broedgebied is Schieveen een 

belangrijk foerageergebied.  Diverse broedvogels 

uit de Ackerdijkse Plassen zoeken er dagelijks 

hun voedsel. In de wintermaanden wordt polder 

Schieveen gebruikt als rust- en foerageergebied voor 

trekvogels en wintergasten. Voorkomende bijzondere 

soorten zijn goudplevieren, stormmeeuwen, wulpen, 

buizerds en ooivaars. Incidenteel worden ook 

bergeenden, blauwe kiekendieven, grote zilverreigers, 

kemphanen en slechtvalken gesignaleerd. De sloten 

en oevers in het gebied zijn een leefgebied voor 

onder meer vissen (stekelbaars, modderkruiper en 

kroeskarper), amfibieën (kleine watersalamander, 

gewone pad, middelste groene kikker, meerkikker), 

sprinkhanen, dagvlinders en libellen. Ook zijn 

verschillende soorten vleermuizen aangetroffen. 

Vermeldenswaardig zijn de uilen die broeden in 

oude gebouwen en in knot-bomen langs de Oude 

Bovendijk. De afgelopen decennia zijn al veel plannen 

gemaakt voor de polder. Veel agrariërs hebben hun 

gronden en opstallen aan de gemeente verkocht. Het 

land is daarna vaak jaar op jaar in voorgezet gebruik 

gegeven. De boerenbedrijven hebben daardoor 

maar beperkt geïnvesteerd. Veel opstallen hebben 

achterstallig onderhoud.  Op de graslanden heeft het 

ontbreken van investeringen (zoals grondverbetering) 

een gunstig effect gehad. Er is een gevarieerde 

grassamenstelling ontstaan, die relatief  

kruidenrijk en rijk aan microreliëf is. Prima leef- en  

broedomstandigheden voor de weidevogels. 

De polder wordt op dit moment in beperkte mate 

recreatief gebruikt. Op enkele boerenbedrijven zijn 

nevenactiviteiten, zoals de verkoop van diervriendelijk 

vlees en de mogelijkheid tot vergaderen op de 

boerderij. Ook doet de polder ieder jaar mee aan 

de Midden-Delflanddag. De mogelijkheden voor de 

recreant om door of langs de polder te fietsen of 

wandelen zijn echter beperkt. Er zijn geen routes 

dwars door de polder en de Hofweg en het lint van 

de Oude Bovendijk zijn nog hoofdzakelijk ingericht 

voor gemotoriseerd verkeer. Voor de fietser en zeker 

voor de wandelaar zijn de mogelijkheden om rustig en 

veilig te recreëren daardoor erg beperkt.

1.4. Kansen en bedreigingen

De droogmakerij Schieveen is een karakteristiek 

agrarisch cultuurlandschap. Door dit karakter te 

behouden en te combineren met de recreatieve en 

natuurlijke potentie van de polder, kan een diverser 

gebruik en beeld ontstaan. Dit sluit aan bij de huidige 

maatschappelijke wens om agrarisch landschap 

beter beleefbaar te maken en landbouwproducten 

direct af te zetten in de stad. Ruimtelijke kwaliteiten 

van de polder zijn de sfeer van het platteland, 
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de waterstructuren met de kades, de rationele 

verkavelingsstructuur, het open landschap en in contrast 

daarmee de dichte beplanting op de erven, het lint van 

de Oude Bovendijk en de historische landscheiding. De 

verschillende functies in de polder kunnen voor elkaar 

een grote toegevoegde waarde hebben. Niet door iedere 

functie apart te behandelen en een eigen gebied te geven, 

maar juist door ze met elkaar te verweven, hebben ze 

een meerwaarde voor elkaar. Voor de bewoners van de 

steeds drukker en dichter wordende stad, is het belangrijk 

om in het omliggende landschap te kunnen recreëren. 

Het platteland ligt erg dichtbij de woongebieden van 

Rotterdam-Noord. Hier wonen gezinnen met kinderen en 

65-plussers, de belangrijkste doelgroep. Zij wonen op 

fietsafstand van de polder. Uit groenonderzoek blijken dit 

juist de doelgroepen te zijn die in het landschap rondom 

de stad willen recreëren. De inrichting van de polder is 

dusdanig vormgegeven dat de provinciale weg Doenkade, 

de geplande snelweg A13/16 en de snelweg A13 zo min 

mogelijk effecten hebben op de bereikbaarheid voor de 

recreant en de beleving van de polder.
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2. Doelen en 
 randvoorwaarden
Natuurlijke en recreatieve schakel
Polder Schieveen is een van de diepe droogmakerijen 

aan de noordelijke stadsrand van Rotterdam. Het is 

een van de meest onaangetaste polders in de reeks 

polders tussen het verstedelijkte gebied van Rotterdam en 

de gemeente Lansingerland. De polder Schieveen wordt 

nu met name gebruikt voor agrarische doelen. Grote 

rationele weilanden met daarin koeien, schapen, paarden 

en hooilanden. Door de relatief korte afstand

van de stad heeft dit gebied veel potentie als toe-

gevoegde waarde op de leefkwaliteit, wanneer het 

ontwikkeld wordt met natuurlijke en recreatieve waarden 

naast de het agrarische gebruik. Door dit te doen in 

samenwerking met Natuurmonumenten, de beheerder van 

de Ackerdijkse plassen, kan een robuuster natuur-

en recreatiegebied ontstaan. Het huidige 

cultuurlandschap is bij de ontwikkeling van de recreatieve 

en natuurdoelen uitgangspunt en vormt de basis voor 

de nieuwe ontwikkelingen. Het initiatief ‘Pure Polder’ 

van bewoners en agrariërs uit de polder in 2011, samen 

met de agrarische natuurvereniging Vockestaert 

en Natuurmonumenten opgesteld, is daarvoor een 

belangrijke  

inspiratie geweest. De agrarisch ondernemers zullen 

een belangrijke rol blijven spelen in het beheer van het 

landschap en de natuur. 

Voor de duurzame ontwikkeling van de polder Schieveen 

heeft de gemeente vier doelstellingen geformuleerd die 

hierna worden uitgewerkt.
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2.1. Faciliteren van economisch duurzame 
agrarische bedrijven 
In de polder Schieveen zijn verschillende agrariërs actief. 

Voor het behoud van het open landschap, maar ook 

voor het weidevogelbeheer en het versterken van de 

recreatieve beleving, is aanwezigheid van economisch 

duurzame agrarisch bedrijven van groot belang. De 

gemeente wil ervoor zorgen dat zij deze bredere taak 

op kunnen pakken. In de huidige situatie hebben veel 

agrariërs geen of slechts zeer beperkt eigen grond en 

pachten jaarlijks van de gemeente. Om een economisch 

duurzaam agrarisch bedrijf te kunnen behouden en verder 

te ontwikkelen, dat inspeelt op de doelstellingen voor de 

polder, hebben de agrariërs de zekerheid nodig dat zij in 

de toekomst kunnen blijven pachten. Als gevolg van de 

ecologische doelstellingen kunnen de gronden wel minder 

intensief worden gebruikt dan nu het geval is. Voor een 

gezonde bedrijfsvoering hebben agrariërs daarom meer 

grond per bedrijf nodig dan in de huidige situatie. Omdat 

er te weinig grond is voor alle agrariërs zal van een aantal 

agrariërs afscheid moeten worden genomen. Op deze 

manier blijft er een kleiner aantal toekomstbestendige, 

economisch duurzame bedrijven in de polder over. Bij 

het bepalen welke agrarische bedrijven in de toekomst 

worden gefaciliteerd is de mate waarin zij bedragen aan 

de vier doelstellingen van de gemeente bepalend. 

2.2. Verbeteren leefmilieu voor weidevogels
Mede ingegeven door de huidige ecologische kwaliteit 

van de polder met de grote hoeveelheid weidevogels 

en de ruimtelijke randvoorwaarden vanuit de omgeving, 

kiezen we ervoor om de polder duurzaam in te richten 

en te beheren als weidevogelgebied. Ook is de keuze 

voor dit natuurtype bepaald door de waardering van de 

weidevogels door bewoners en agrariërs in het gebied en 

het is goed te combineren met de andere functies in de 

polder. Extensief agrarisch gebruik kan goed samengaan 

met weidevogelbeheer. En dit type natuur kunnen we 

ontwikkelen binnen de randvoorwaarden, die de omgeving 

met zich meebrengt. Deze randvoorwaarden ten aanzien 

van de luchthaven staan onder andere in de Fauna 

Effectrapportage (FER). We kunnen het weidevogelgebied 

ontwikkelen door specifieke inrichtingsmaatregelen en 

een gewijzigd beheer. Hierdoor breidt het areaal voor 

de weidevogels zich uit en neemt het broedsucces toe. 

Vooral de overlevingskansen van de jonge vogels stijgen. 

Het doel is om zo het aantal verschillende soorten te 

vergroten, plaats te bieden aan de zeldzamere soorten en 

ervoor te zorgen dat de aantallen niet afnemen onder druk 

van de directe nabijheid van de stad. 

2.3. Verbeteren ecologische verbinding
De polder Schieveen is een belangrijke schakel in de 

ecologische verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen 

en de Rottemeren en tussen de grote landschappen 
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Midden-Delfland en het Groene Hart. Schieveen heeft 

diverse ecologische relaties met de omgeving. Voor 

landgebonden dieren is polder Schieveen echter moeilijker 

bereikbaar dan voor vogels. Amfibieën, kleine zoogdieren, 

vlinders en libellen vinden nogal wat barrières op hun 

weg, als ze vanuit Midden-Delfland of de Rottemeren 

naar Schieveen willen. Toch zijn ook voor deze soorten 

ecologische uitwisselingsmogelijkheden van belang. 

Want juist in een versnipperd en verstedelijkt gebied zijn 

natuurgebieden vaak te klein om duurzame populaties te 

kunnen herbergen. Lokale populaties kunnen uitsterven 

als ze niet tijdig aangevuld worden met instroom van 

elders. Door verschillende leefgebieden met elkaar te 

verbinden voorkomen we dit. Waterstructuren met hun 

oevers en bebouwingslinten met veel opgaande beplanting 

kunnen een belangrijke rol spelen in het verbinden van de 

verschillende leefgebieden voor deze dieren.

2.4. Ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden 
Met name bij de groep midden- en hoge inkomens is er 

een sterke behoefte om, naast het hebben van een tuin of 

stadspark in de woonomgeving, ook te kunnen recreëren 

in het landschap net buiten de stad. Deze doelgroep, die 

Rotterdam juist aan zich wil binden, stelt hoge eisen aan 

de leefomgeving. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

de waardering van het landschap rondom Rotterdam nog 

laag is. Om het gebied voor een grotere groep mensen 

ook echt recreatief aantrekkelijk te maken, zijn er naast 

de aanwezigheid van een aantrekkelijk cultuurlandschap, 

aanvullende voorwaarden nodig. Het gebied moet goed 

bereikbaar zijn, je moet er goed doorheen kunnen gaan, 

er moet ‘iets leuks te doen zijn’ en het moet bekendheid 

krijgen.

De recreatieve mogelijkheden worden versterkt door de 

landschappelijke uitstraling en de identiteit van de polder. 

Uitgangspunt is steeds het agrarische cultuurlandschap. 

Door de recreatieve routes uit te breiden en te verbeteren 

en door te zorgen voor recreatieve programmering, wordt 

het gebied diverser en aantrekkelijker voor de recreant. 

Deze ingrepen staan allemaal in het teken van het karakter 

van het platteland. Daarbij verbeteren we de bekendheid 

van het gebied doordat Schieveen onderdeel wordt van de 

marketingstrategie voor het hele gebied tussen Rotte en 

Schie. De stadsregio Rotterdam ontwikkelt en voert deze 

strategie uit vanuit het programma Noordas.

De polder Schieveen wordt waardevoller voor de stad door 

de aanleg van recreatieve routes. We leggen een nieuwe 

route aan waardoor de bezoeker echt in de droogmakerij 

kan recreëren. Deze route, ‘het Polderpad’ loopt van 

Rotte tot Schie en fungeert als ruggengraat voor de 

recreatieve fietsroutes tussen de stad en het landschap. 

Ook realiseren we een netwerk aan struin-paden voor de 
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wandelaar.

Verder bieden we ruimte aan een recreatief programma in 

de polder, zodat men tijdens een fiets- of wandeltocht een 

aantrekkelijke bestemming heeft of een plek om even wat 

te drinken. De gemeente speelt hierin een initiërende rol 

door marktpartijen en boeren op te roepen hun initiatieven 

kenbaar te maken. Dit heeft een aantal interessante 

plannen en initiatieven opgeleverd. De kansrijke 

initiatieven faciliteren we planologisch en we stimuleren de 

uitwerking ervan.
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3. Planbeschrijving
Ruimtelijke kwaliteiten in de huidige 
droogmakerij als basis
Bij herontwikkeling van het landschap nabij de stad is  

het lange tijd traditie geweest om hele nieuwe 

landschappen te maken. Met het idee dat een 

landschap helemaal anders moest worden ingericht 

bij een verandering van functies, gingen veel van de 

gebiedseigen kwaliteiten verloren. Voorbeelden hiervan 

zijn de in de jaren zeventig aangelegde recreatiegebieden 

zoals het Lage en Hoge Bergse Bos. Maar ook recentere 

projecten als het Abtswoudse Bos bij Delft waar een 

oorspronkelijk open veenweidelandschap is ingericht als 

bospercelen met wilgen en elzen. Er heeft echter een 

verschuiving van inzicht ten aanzien van ontwikkeling van 

het landschap plaatsgevonden van steeds alles beter en 

opnieuw inrichten naar een verfijndere aanpak, waarbij 

we juist bestaande waarden en kwaliteiten uitlichten en 

herwaarderen. 

Daardoor wordt een subtiele laag aan het landschap 

toegevoegd. Door herwaardering van bestaande 

kwaliteiten en de ontwikkeling daarvan, maken we gebruik 

van waarden die al in een gebied aanwezig zijn. Door 

deze ontwikkelstrategie versterken we kwaliteiten zoals 

de waterstructuur. Bedreigingen voor de aantrekkelijkheid 

van het landschap en de beleving ervan, zoals het zicht 

op de drukke Doenkade, zwakken we af. Dit zorgt voor 

een aantrekkelijk landschap met een rijke schakering en 

is qua investering een logische en duurzame aanpak.
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Cultuurhistorische waardenkaart Polder Schieveen
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3.1. Concept; natuur en recreatie geïntegreerd in 
een cultuurhistorisch landschap 
3.1.1. Integratie van verschillende functies

In de polder Schieveen is de ruimtelijke druk hoog. We 

moeten recht doen aan de verschillende functies en 

doelstellingen. Dan levert het model waarin het gebied 

als geheel blijft bestaan, en waar de verschillende 

functies echt met elkaar verweven worden, de meeste 

meerwaarde. Door agrarisch natuurbeheer houden we 

het cultuurhistorische landschap en agrarische gebruik in 

stand. De recreant kan het plattelandsleven in de polder 

en op het boerenerf  beleven, waardoor de agrariër een 

extra inkomstenbron krijgt. Door de natuur niet op een 

smalle ecologische verbindingszone te concentreren, 

maar te verweven in het gebied via de waterstructuur 

en de beplanting langs de randen, ontstaat een groot 

natuurgebied. De Ackerdijkse Plassen worden door de 

ontwikkeling in Schieveen als natuurgebied versterkt.

3.1.2. De droogmakerij als organisatieprincipe

Het huidige cultuurlandschap, de droogmakerij, waarbij 

we de verschillende cultuurhistorische structuren 

herwaarderen, functioneert als ruimtelijk raamwerk. 

We benutten de bestaande waterstructuur om natuur 

in en langs te ontwikkelen. De verkavelingstructuur en 

hoofdwatergangen zijn leidraad voor de recreatieve routes. 

Die lopen langs de historische boerenerven, waarop 

verschillende recreatieve voorzieningen zullen komen. 

3.2. Plan; Natuur- en landschapsontwikkeling 
3.2.1. Weidevogelgebied 

We optimaliseren een groot deel van de polder 

als weidevogelgebied. Daarvoor treffen we 

inrichtingsmaatregelen en passen de agrarische 

ondernemers het beheer aan. Het belangrijkste doel 

van de te treffen maatregelen is het vertragen van de 

grasgroei. Hoe langzamer het gras groeit, des te langer 

duurt het voor er gemaaid moet worden. Dat verkleint de 

kans op vogelslachtoffers bij de maaiwerkzaamheden en 

op het ontbreken van dekking als de jonge vogels nog 

niet kunnen vliegen. De agrariërs vertragen de grasgroei 

door minder en andere mest toe te passen en door de 

waterpeilen te verhogen zodat de grond in het voorjaar 

minder snel opwarmt. Het verhogen van het waterpeil heeft 

bovendien als voordeel dat de vogels gemakkelijker bij hun 

voedsel kunnen. Een tweede belangrijke factor is de rust 

tijdens het broedseizoen. De agrariërs beheren zodanig 

dat er zo min mogelijk activiteit op het land nodig is. Het 

recreatief gebruik is hierbij een lastig dilemma. Aan de 

ene kant is het belangrijk dat zoveel mogelijk stedelingen 

de natuur van het weidegebied leren waarderen. Aan de 

andere kant mag het recreatief gebruik de weidenatuur 

niet in de weg zitten. De oplossing is gevonden door meer 

in te zetten op passerende fietsers dan op wandelaars. 

Het tracé van het fietspad (Polderpad) ontziet zo goed als 

mogelijk de beste weidevogelpercelen. Langs het fietspad 

komt aan beide zijden een brede sloot om de verstorende 

Cultuurhistorisch landschap in Zuid Holland
 volgens de schilders uit de Haagse School
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Natuurontwikkeling
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invloed verder in te perken. De recreatieve struinpaden 

zijn in het broedseizoen niet toegankelijk. We monitoren de 

effecten van de herinrichtingsmaatregelen en het beheer 

op de weidevogels jaarlijks. Zo kunnen we waar nodig 

bijsturen om een zo optimaal mogelijk weidevogelbeheer 

te ontwikkelen. De Fauna Effectrapportage (FER) 

geeft randvoorwaarden aan om te voorkomen dat 

de toekomstige inrichting van Schieveen een extra 

aantrekkende werking heeft op vogels zwaarder dan een 

kilo. Hierdoor neemt het risico op vogelaanvaringen met 

vliegtuigen niet toe. Dit betekent onder andere dat er geen 

bospercelen groter dan een hectare en geen plassen en 

moerassen kunnen komen. Alleen lineaire watergangen en 

oevers mogen worden aangelegd.

3.2.2. Water en natuurvriendelijke oevers

De polder Schieveen is een zeer laag gelegen 

droogmakerij. Het maaiveld ligt tussen de -5 en -6 NAP. 

Voor de nieuwe situatie in het watersysteem maakt de 

gemeente samen met het Hoogheemraadschap Delfland 

een Waterplan. Daarin streven we naar een robuust en 

duurzaam watersysteem. De waterstand in een aantal 

peilvakken  wordt tijdens de voorjaarsmaanden iets 

hoger, zodat er betere foerageermogelijkheden voor de 

weidevogels ontstaan. Het gaat om de twee peilvakken aan 

de zuidoost- en noordwestzijde van de polder. De rest van 

het jaar blijft het waterpeil gelijk aan de huidige situatie.

Ecologische verbinding
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Waterstructuur

Kaart Bosatlas van Nederland Waterland
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Door het verhogen van de voorjaarspeilen is er tijdelijk 

minder bergingscapaciteit in de watergangen aanwezig. 

Dit compenseren we voor een deel door het graven van 

extra sloten (onder andere achter het lint van de Oude 

Bovendijk) en het maken van natuurvriendelijke oevers. 

Het watersysteem van Schieveen draagt op deze manier 

bij aan de klimaatadaptatie van de regio en het behoud en 

de ontwikkeling van water-natuur.

Een uitgangspunt is dat de bebouwing langs de Oude 

Bovendijk geen hinder ondervindt van de gewijzigde 

voorjaarspeilen. Om het huidige waterpeil langs het 

bebouwingslint te kunnen garanderen leggen we twee 

parallelle sloten met daartussen een lage kade aan.

Langs de hoofdtochten en poldersloten leggen we 

natuurvriendelijke oevers aan.  De oevers brengen een 

verfijning  aan in het landschap en dragen daardoor 

bij aan de recreatieve aantrekkelijkheid en beleving. 

Daarnaast verbetert de kwaliteit van het water doordat 

de natuurvriendelijke oevers organische stoffen, 

die in gebieden met agrarisch gebruik extra veel in 

het water zitten, uit het water filteren. De sloten met 

natuurvriendelijke oevers diepen we uit. Sloten en oevers 

kunnen zo een beter milieu bieden aan vissen en andere 

waterdieren. In de oevers paaien de vissen en in de diepte 

kunnen ze sterke vorst overleven.

Principeprofiel poldersloot Principeprofiel hoofdtochten Principeprofiel boezemwatergang de Zweth
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Beplanting
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3.2.3. Opgaande beplanting op bestaande 

landschapsstructuren

Een van de kwaliteiten van Polder Schieveen is de 

tegenstelling tussen het open landschap in de polder 

en het kleinschaligere, dichter beplante karakter van 

het lint van de Oude Bovendijk en de boerenerven. 

De opgaande beplanting geeft een mooie afwisseling 

en ruimtelijke geleding. Maar het biedt ook onderdak 

aan zeldzame soorten als steenuil, boerenzwaluw, 

huiszwaluw, ringmus, kneu, huismus en spotvogel en 

aan vlinders, libellen en kleine zoogdieren.

Erfbeplanting langs de Oude Bovendijk - In Zuid-Holland 

hebben de meeste boerderijen en lintbebouwing van 

oudsher bomen en hagen rondom het erf. Dit diende als 

windsingel of geriefhout, of voor het onderscheiden van 

verschillende onderdelen van het erf, zoals een moestuin, 

boomgaard, siertuin of dierenweide. Langs de Oude 

Bovendijk zien we daarvan enkele mooie voorbeelden.

Het groene lint wordt  versterkt door beplanting toe te 

voegen langs de Oude Bovendijk. Deze beplanting is 

gekoppeld aan de erven. Op zowel de bestaande als 

de toekomstige erven langs de Bovendijk voegen we 

erfbeplanting toe. De beplanting zoals al van oudsher werd 

toegepast in boerentuinen in deze streek, dient daarbij 

als referentie. Ook voegen we hier en daar opgaande 

beplanting toe op de lage kade achter de woningen, op 

plekken waar het zicht op de achterkanten van de erven 
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onaantrekkelijk is. De doorzichten vanuit het lint zijn erg 

belangrijk voor de beleving van de polder. Deze houden 

we in stand.

De bewoners van de erven kunnen vrijwillig meedoen 

met het aanbod van de gemeente om de erfbeplanting 

te versterken. Er is een excursie georganiseerd naar 

mooie voorbeelden van boerenerven met hun beplanting. 

Vervolgens zijn schetsen gemaakt en is in het najaar van 

2012 gestart met de aanplant. Qua beplanting betekent 

dit een groene erfafscheiding in de vorm van hagen, 

houtwal of windsingel en groente- en kruidentuinen 

vlakbij het huis, fruitbomen in een kleine boomgaard, 

solitaire inheemse bomen rondom het huis en een 

siertuin aan de voorzijde van het perceel. Bij de nieuwe 

kavels wordt de beplanting aangeboden bij de verkoop 

van de kavels.

De landscheiding - De landscheiding is een eeuwenoude 

landschappelijke lijn aan de noordkant van Rotterdam. 

Het is de scheiding tussen twee hoogheemraadschappen: 

Delfland en Schieland Krimpenerwaard. Onze 

buurgemeente Lansingerland dankt er zijn naam aan. 

Lansingerland is een ander woord voor landscheiding.

De landscheiding is een gebied met een waterkerende 

kade waar de Hoogheemraadschappen met de  

ruggen tegen elkaar aanliggen. Landscheidingen 

werden vaak gebruikt als hakhoutgebied. Door deze 

cultuurhistorische beplanting terug te brengen ontstaat 

een afwisselender beeld. Het begrenst de polder en geeft 

het gevoel van een ‘polderkamer’. Het draagt tevens bij 

aan de ecologische diversiteit en de beleving in de polder.

De landscheiding is op het moment slechts beperkt 

zichtbaar in het landschap en is als kade onder andere 

gebruikt om wegen als de Doenkade op aan te leggen. 

We kunnen de landscheiding opnieuw zichtbaar maken  

in het landschap door de aanplant van stroken hakhout 

met streekeigen soorten als elzen, essen en wilgen. 

Om de beleving van de polder Schieveen ook voor de 

automobilist aantrekkelijk en afwisselend te houden, 

zitten er grote onderbrekingen in de beplanting. Zo heeft 

de automobilist een panorama de polder in.  

Het prachtige uitzicht vanuit de polder op de skyline van 

Rotterdam is een kwaliteit die in stand blijft. De beplanting 

langs de landscheiding zal niet op de kade staan, maar er 

langs in de lager gelegen delen. Daardoor beneemt het 

wel het zicht op het autoverkeer, maar niet op de skyline. 

Het Hoogheemraadschap heeft ook richtlijnen ten aanzien 

van bomen op waterkerende kades.

Deze richtlijnen van het Hoogheemraadschap en de richt-
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lijnen ten aanzien van beplantingshoogten vanuit Rotterdam 

The Hague Airport worden meegenomen in de uitwerking.

Beplanting A13  - De snelweg A13 loopt door de polder 

Schieveen. Hij scheidt het gebied langs de Schie, ook wel 

Schiezone genoemd, van de rest van de polder Schieveen. 

De snelweg is niet alleen een barrière tussen beide delen 

van de Polder Schieveen, maar ook een storend element 

voor de recreatieve aantrekkelijkheid. Op drie plekken is 

een recreatieve en ruimtelijke verbinding tussen de beide 

polderdelen. 

•  Bij het viaduct van de Doenkade over de A13 

   (auto en fiets)

•  Bij het tunneltje achter begraafplaats Hofwijk dat 

indirect aansluit op de  Hofweg (auto en fiets) en de 

waterverbinding van de tussenboezem

•  het tunneltje (water en fiets) in het verlengde van de 

boezem van de Zweth

We kunnen het effect van de snelweg verzachten door 

beplanting in de vorm van wegbegeleidende bomenrijen 

toe te passen. Door de beplanting open te laten op de 

plaatsen waar beide delen van de polder met elkaar 

verbonden zijn, benadrukken we de verbinding tussen de 

polderdelen. Er staan her en der al groepen wilgen, essen 

en populieren langs de A13. Deze beplanting verdichten 

we verder. In de groene strook en talud tussen parallelweg 

en lager gelegen polder, planten we een rij essen aan. De 

plaatsen waar de boezemwateren en het Polderpad de 

A13 kruisen, planten we niet aan omdat dit de bindende 

structuren zijn tussen beide polderdelen. Op deze plekken 
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komt een accent van een aantal grote inheemse bomen, 

bijvoorbeeld wilgen in een groepje, wat lager gelegen in het 

talud.

3.2.4. Verbinding met de Ackerdijkse Plassen

De Ackerdijkse Plassen liggen ten noorden van de 

polder Schieveen, op een steenworp afstand van 

Rotterdam. Het is een belangrijk vogelgebied. De 

beherende organisatie Natuurmonumenten is trots dat 

het gebied, ondanks de druk van de Randstad, ruimte 

biedt aan veel bijzondere vogels. Natuurontwikkeling in 

polder Schieveen leidt tot een robuuster natuurgebied en 

een welkome aanvulling op Ackerdijk. Het leefgebied van 

‘kritische’ soorten groeit en daarmee dragen we bij  aan 

de instandhouding van duurzame populaties.

Wel kan een verbinding gemaakt worden tussen de 

Ackerdijkse Plassen, zodat de recreant de relatie tussen 

de Ackerdijkse Plassen en Schieveen ervaart. Op dit 

moment zijn de Ackerdijkse Plassen niet toegankelijk 

voor recreanten. Met de vergroting van het gebied voor 

de natuur, worden de ze minder kwetsbaar en wordt 

extensief recreatief medegebruik mogelijk. Dit kan door 

de struinpaden in de polder Schieveen aan te laten 

sluiten op een aan te leggen struinpad in de Ackerdijkse 

Plassen en dit voor de recreant te verbinden door middel 

van een trekpontje over de Zweth.

3.3. Recreatieve ontwikkeling
Bij het leven in een drukke dynamische stad is behoefte 

om te ontspannen in het groen. Het heeft voor een stad en 

het vestigings- en woonklimaat een enorme meerwaarde 

als er recreatieve mogelijkheden zijn in het landschap 

en de natuur. Rotterdam kent daarin geen traditie zoals 

steden als Arnhem of Utrecht, maar heeft wel degelijk 

een aantrekkelijk landschap rondom de stad. Het 

cultuurlandschap kan een grotere toegevoegde waarde 

hebben voor zowel de agrariërs als voor  stedelingen  

als we landbouw en recreatie met elkaar verbinden. De 

agrariër kan door verbreding van het bedrijf inkomsten 

halen uit de recreatie. En de woonomgeving van de 
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stedeling wordt aantrekkelijker als hij kan recreëren in 

het omliggende landschap. Recreatieve mogelijkheden 

in Schieveen worden ontwikkeld door de aanleg van 

een recreatief routenetwerk. Dit netwerk loopt door 

de polder langs de boerenerven waar de agrariërs 

recreatieve bestemmingen ontwikkelen. Om tot deze 

ontwikkelingen te komen zijn de agrariërs opgeroepen om 

een bedrijfsvoorstel te doen, zodat een aantal bedrijven 

economisch duurzaam aanwezig kan blijven in de polder.

3.3.1 Uitstraling versterken; plattelandsbeleving

In de beeldvorming is het landschap van de polder 

Schieveen nog vooral een agrarisch landschap, waar 

verder weinig te doen is. Dat klopt deels. Je kunt wel 

fietsen in het gebied, maar dit beperkt zich tot de 

plattelandswegen langs de lintbebebouwing. Er zijn 

maar weinig bestemmingen waar je heen kunt fietsen om 

bijvoorbeeld naar een stadsboerderij te gaan, ergens wat 

te drinken of eten, streekproducten te kopen, enzovoorts.

Door recreatieve routes door de polder aan te leggen, 

recreatieve bestemmingen en programma’s te ontwikkelen 

en de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van 

het cultuurlandschap te benadrukken, kan de polder 

Schieveen veel meer recreatieve betekenis krijgen.

Het thema bij elk van deze ontwikkelingen is gerelateerd 

aan het plattelandskarakter en het versterken van die 

kwaliteiten. Zo zullen struinpaden onder andere lopen over 

al bestaande boerenpaden, benadrukken we de entrees 

van het gebied door een landhek en kan men op het erf 

van een aantal boerenbedrijven de sfeer van dit bedrijf 

proeven. Door het drinken van een drankje, het kopen van 

streekproducten of een nachtje logeren op de boerderij. De 

natuurbeleving met weidevogels, sloten en boezemwateren 

met oeverplanten, windsingels, bomen, hagen en 

houtwallen met allerlei kleine zoogdieren, ademt de sfeer 

uit van het platteland en het historische cultuurlandschap. 
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Recreatieve ontwikkeling
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Dit vergroot de recreatieve kwaliteit van het gebied.

3.3.2. Recreatieve routes

De Rotte en de Schie zijn de belangrijkste verbindingen 

tussen de stad en het ommeland. Ze lopen helemaal 

vanuit het centrum van de stad het landschap in. Voor 

fietsers, skaters en wandelaars zijn dit routes die in de 

stad al prettig en aantrekkelijk zijn. Ze veranderen van 

kleur zodra ze door het landschap lopen. Daarnaast 

zijn de oude bebouwings- en dijklinten recreatief 

aantrekkelijke routes. Ze verbinden van oudsher de 

stad met het landschap. Het zijn nog altijd de meest 

herkenbare routes om in het landschap te komen, al zijn 

ze soms bij de aanleg van grotere infrastructuur stevig 

onderbroken. De polder Schieveen is voor de fietser 

bereikbaar via de Schie, de Achterdijk (via het tunneltje 

onder de Doenkade) en de Oude Bovendijk. Al deze 

routes zullen aansluiten op het Polderpad.

Het landschap aan de noordkant van Rotterdam is tot 

nu toe beleefbaar vanuit de oude linten. De linten liggen 

hoger dan de polder zelf en vaak ligt er ook een of een 

dubbele (boezem)watergang langs. Door ook in de polder 

een aantal recreatieve routes toe te voegen, kan de 

bezoeker het gebied op een hele directe manier beleven. 

Door de aanleg van het Polderpad wordt het mogelijk om 

de polder niet alleen vanuit het lint te bekijken, maar om  

echt  in de polder te komen en er deel van uit te maken.

Het Polderpad is een nieuwe recreatieve route, die dwars 

door de droogmakerijen aan de noordkant van Rotterdam 

gaat lopen, helemaal van Rotte tot Schie. Deze route 

kan in zijn geheel gefietst worden, maar dient ook als 

ruggengraat waarop alle stad-landroutes aantakken.  

Het Polderpad is bedoeld voor fietsers, maar zo 

geprofileerd en verkeerskundig bebord dat ook 

wandelaars, skaters, en af en toe een tractor of voertuig 

van het Hoogheemraadschap er gebruik van kunnen 

Referenties Polderpad als verhard trekkerspoor en bloemenmengsel erlangs
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maken. Wandelaars kunnen de polder beleven door 

gebruik te maken van de linten, het Polderpad en de 

struinpaden. De struinpaden vormen een netwerk van 

wandelroutes door de hele polder heen. 

Het Polderpad  - Het Polderpad is ontworpen met het trek-

kerspoor als referentie. Twee stroken verharding parallel 

aan elkaar, met in de zijbermen ingezaaide bloemen-

mengsels en een verharde middenberm. Het Polderpad 

volgt waar mogelijk de hoofdwaterstructuur in de droog-

makerijen en maakt daarmee regelmatig een scherpe 

bocht. Dit maakt de beleving van de droogmakerijen, 

met zijn rationele rechte verkaveling, nog duidelijker. Het 

zorgt ervoor dat de recreant steeds een ander zicht op de 

polder heeft. Dit refereert opnieuw aan de wijze waarop dit 

eruit zou zien bij een trekkerspoor. Het geeft de verschil-

lende gebruikers de mogelijkheid om ontspannen het pad 

te delen. Met name op de Hofweg, waar ook auto’s met 

een bestemming aan of in de directe omgeving van de 

Hofweg gebruik van het Polderpad maken, zijn passeer-

mogelijkheden nodig.Wanneer men van de ene polder 

naar de andere gaat, moet men een dijklint kruisen. De 

kruisingen met de dijklinten vormen steeds een entree 

met de polder. We geven deze entree zodanig vorm dat 

bezoekers een groot polderhek passeren met informatie 

over de polder. Het Polderpad wordt bij de kruising met 

de Oude Bovendijk even onderdeel van het erf waar-

aan de bebouwing van het oude schoolgebouwtje De 

Zwaluw en de daarnaast gelegen boerderij ligt. Deze en-

trees zorgen ervoor dat bezoekers begrijpen dat ze een 

natuur- en recreatiegebied ingaan. Deze vormgeving en 

het visueel versmallen van de route door twee smallere 

banen met wat overhangengende bloemenmengsels te 

gebruiken, zorgen ervoor dat de gebruiker zich te gast 

voelt. Hij zal zich aanpassen aan zijn omgeving. 

Struinpaden - De struinpaden liggen langs de rationele 

polderverkaveling en de slotenstructuren. Ze liggen 

als een netwerk door de polder heen en sluiten aan op 

het Polderpad, de Oude Bovendijk, de Hofweg, en de 

Zwethkade (de zuidzijde en via het trekpontje ook op de 
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noordzijde). De paden lopen over bestaande boeren-

paden en toeritten naar boerenerven en gewoon door het 

weiland. De paden door het weiland zijn zichtbaar doordat 

deze regelmatig worden gemaaid. De struinpaden lopen 

zowel over gemeentelijke als particuliere gronden. Daar 

maken we op vrijwillige basis afspraken over. Een route-

bordje geeft aan waar wandelaars kunnen struinen. Bij het 

begin en einde van een struinpad staat een klaphek om 

het vee te weren. Over de sloten komen eenvoudige hou-

ten loopbruggetjes. De paden zijn het hele jaar toeganke-

lijk, behalve in het broedseizoen  

tussen 15 maart en 15 juni. Dit om de broedende weidevo-

gels, die dan erg kwetsbaar zijn, niet te storen.

De totale lengte aan struinpaden is ongeveer 8 km. Naast 

deze beschreven struinpaden zal Natuurmonumenten 

per jaar een aantal struinpaden maaien, die op een or-

ganische manier door de polder slingeren. Zij zullen per 

jaar bekijken wat daarvoor geschikte routes zijn.

3.3.3. Recreatieve programmering

Aan het recreatieve routenetwerk ontstaan plekken waar 

de bezoeker iets kan doen tijdens een fietstochtje of 

wandeling door de polder. Deze recreatieve programme-

ring wordt grotendeels vormgegeven door de agrariërs uit 

de polder en is een belangrijk onderdeel in de initiatieven 

die de agrariers bij de gemeente hebben ingediend (zie 

ook procesaanpak). Onderdeel van de plannen van de 

agrariërs zijn o.a. een restaurant, een boerderijwinkel, 

een Bed&Breakfast, een speelvoorziening met dieren-

weide en educatie- en vergaderfaciliteiten. Dit recreatief 

programma sluit aan bij het agrarische karakter en de be-

staande kwaliteiten van de polder. Zij is tevens gekoppeld 

aan bestaande bedrijven. Hoewel de recreatieve plekken 

kleinschalig moeten zijn, heeft het zeker meerwaarde 

om verschillende initiatieven te koppelen. Bijvoorbeeld 

de combinatie van een plek waar men dieren kan aaien, 

Referenties inrichting struinpaden
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een natuurspeeltuin, horeca en een informatiepunt. Zeker 

de plaatsen waar verschillende recreatieve routes elkaar 

kruisen zijn geschikt. Een voorbeeld van zo’n plek is de 

kruising van het Polderpad met de Oude Bovendijk. Het 

hoofdgemaal aan de Hofweg is een bijzondere plek in 

de polder. In de toekomst zou deze met een recreatieve 

bestemming kunnen worden ontwikkeld.

3.3.4 Prijsvraag polderpad als belevenis verbinding 

De stadsregio heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het 

versterken van de identiteit en beleefbaarheid van de pol-

ders tussen Rotterdam en de gemeente Lansingerland. De 

polder Schieveen maakt daar onderdeel van uit. De stads-

regio is initiator van de prijsvraag en financiert de ontwik-

keling en de uitvoering ervan. DAF architecten heeft deze 

prijsvraag gewonnen met het idee om langs het Polderpad 

verschillende soorten meubilair te ontwikkelen. Gedacht 

wordt aan een hoekbank op markante plekken in de polder 

waar het polderpad een knik maakt, een polderhek bij de 

entrees en een uitkijk-vogelspottoren.

DAF architecten wil ook een aantal landschappelijke 

verblijfsplekken maken en een bijdrage leveren aan de 

(tijdelijke) programmering van de polders. Dit door allerlei 

kleinschalige activiteiten te organiseren die aansluiten bij 

bestaande initiatieven, zoals de Midden-Delflanddag en de 

lammetjesdag. Participatie met omwonenden en ook toe-

komstige recreanten van de polders staat daarbij voorop.

Concept winnaar prijsvraag ‘Belevenis verbinding’ DAF Architecten
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4. Uitvoering, beheer en  
financiering
4.1. Weidevogelbeheer
De weilanden worden volgens het concept van 

mozaïekbeheer gebruikt. Dit houdt in dat ruimtelijk 

verspreid een deel van de percelen wordt gehooid. 

Een ander deel kent voor- en nabeweiding, wat 

betekent dat de koeien voor en na het broedseizoen 

van de weidevogels de wei in kunnen.  En weer een 

ander perceel kent alleen nabeweiding. Zo ontstaat 

kleinschaligheid en afwisseling in het beheer van de 

verschillende percelen. Begrazing en het maaien van 

de weides vindt buiten het broedseizoen plaats. Voor 

de concrete uitvoering van het weidevogelbeheer heeft 

Van der Helm adviseurs een advies geschreven voor de 

polder Schieveen.

In het kort zijn de volgende maatregelen nodig voor het 

beheer van Schieveen als ‘vochtig  weidevogelgebied’;

• bemesten met twintig ton ruige stalmest per hectare 

tussen 15 februari en 15 maart op tenminste een kwart 

van de oppervlakte 

• hoog waterpeil in de periode van 15 maart tot 15 juni

• maaien na 15 juni, of extensief weiden met 1,5 GVE

   (=1 koe) per hectare vanaf 1 mei

• naweiden met rundvee, paarden, schapen (maximale 

veebezetting toegestaan) van 1 juli tot 1 maart

De pachten in Schieveen zijn lange tijd kortdurend geweest. 

Daarom is het overgrote deel van het grasland in polder 
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Schieveen nooit gemoderniseerd en is er een bepaalde 

kleinschaligheid in het beheer ontstaan. Deze graslanden 

zijn nu al aantrekkelijk weidevogelgrasland en kuikenland. 

Bemesten met ruige stalmest is gunstig voor de weidevogels, 

maar ook voor de ontwikkeling van een ijle, structuur- en 

kruidenrijke grasmat, waar kuikens goed kunnen foerageren. 

Wanneer het waterpeil omhoog gaat, ontstaat meer structuur 

en een grotere kruidenrijkdom. Het wordt voor de broedende 

vogels gemakkelijker om een worm of een insect te pikken, 

omdat deze dichter onder de zoden zitten.

De ideale situatie tijdens het broedseizoen is als de 

grondwaterstand ongeveer tussen 10 centimeter onder, tot 

gelijk aan het maaiveld van de laagste delen van de polder 

staat. 

Er kan niet gemaaid worden tijdens het broedseizoen 

behalve op de huiskavels. De pachter meldt het moment 

van maaien bij uitgestelde maaidatum, zodat dit 

gecoördineerd kan worden.

Eind april/begin mei gaan de koeien naar buiten op 

percelen waar geen nesten (meer) liggen, bijvoorbeeld op 

de huiskavels. Vanaf 1 mei wordt extensieve beweiding 

toegestaan op percelen in de rest van de polder. 

Extensieve beweiding bestaat uit rundvee in een dichtheid 

van 1,5 GVE (=1 koe) per hectare. Extensieve beweiding 

mag ook bestaan uit schapen in een dichtheid van zes 

schapen per hectare. Paarden en schapen mogen in het 

broedseizoen alleen op de huiskavels en op de dijken 

geweid worden. Buiten het broedseizoen mogen ze door 

de hele polder lopen. Voorbeweiding en nabeweiding 

(periode 15 juni - 1 maart) mag worden toegepast op alle 

percelen in alle soorten vee in maximale bezetting.

Omdat de luchthaven vlak onder de polder ligt is het 

noodzakelijk het aantal ganzen, de ganzentrek en het 

bezoek van grote groepen meeuwen in de polder te 

voorkomen. Dat kan in combinatie met weidevogelbeheer. 

Schraler land is minder aantrekkelijk voor ganzen. Betere 

waterberging in de sloten en vaarten en het voorkomen van 

te natte weilanden beperken de aantrekkelijkheid van het 

gebied voor meeuwen. Daarnaast wordt in de peilvakken 

waar het peil omhoog gaat de waterstand gestuurd op 

het weer. Dit betekent dat we in een droog voorjaar de 

waterpeilen verhogen en in een nat voorjaar de peilen laag 

houden, zodat zware buien kunnen worden opgevangen. 

Hierdoor voorkomen we plasdrassituaties op de weilanden. 

Organisatie van het beheer  - Het beheer wordt 

uitgevoerd door agrariërs uit de polder. Een plan voor het 

beheer is een belangrijk onderdeel van de initiatieven 

die de agrariers bij de gemeente hebben ingediend 

(zie ook procesaanpak). Natuurmonumenten zal een 

coördinerende rol spelen in het beheer van de polder. De 

gemeente Rotterdam maakt, als eigenaar van een groot 

deel van de gronden, afspraken met Natuurmonumenten. 

en agrariërs. Naast de belangen van de natuur worden 

ook de belangen van de agrarische ondernemers in 

deze afspraken meegenomen. De agrariërs doen een 

groot deel van het feitelijke beheer van de polder door 

het beschermen van nesten, oprijden van ruige stalmest, 

(extensieve) beweiding en maaien en afvoeren van 

hooi. Natuurmonumenten coördineert dit en ziet erop 

toe dat het weidevogelbeheer goed wordt uitgevoerd. 

Ook zetten zij hun kennis van natuurbeheer in, zodat de 

natuur zich onder deze omstandigheden optimaal kan 

ontwikkelen. In 2013 zullen nadere afspraken worden 

gemaakt met Natuurmonumenten en agrariërs over 

het beheer, de verdeling van de gronden en de (erf)

pachtovereenkomsten. Het Hoogheemraadschap Delfland 

is verantwoordelijk voor het watersysteem in de polder. 

Zij doen ook het feitelijke beheer van de gemalen en de 

hoofdwatergangen.

Monitoring en Evaluatie  - Tijdens het voorjaar wordt 

gemonitord waar de vogels nestelen of zich met jongen 

bevinden. Deze informatie wordt teruggekoppeld 

aan de pachters en/of de beheerder, zodat zij tijdens 

het broedseizoen keuzes kunnen maken over het 

maaien, of het beweiden van vee. Het beheer 

van een weidevogelgebied is immers maatwerk. 

Natuurmonumenten zal deze monitoring en evaluatie 

coördineren.
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4.2. Financiering
De ontwikkeling van polder Schieveen wordt voor een 

belangrijk deel gefinancierd uit subsidies vanuit de 

stadsregio (€ 5 mln.) en de provincie (€ 1 mln.). Naast 

deze subsidies is er nog € 3 mln. beschikbaar uit 

IFR-middelen en komt er € 1 mln. beschikbaar uit de 

opbrengsten van verkoop van gronden. Dit is voldoende 

voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur & 

Recreatieplan. Wanneer de opbrengsten uit de uitgifte 

van de woningbouwkavels daadwerkelijk beschikbaar zijn 

(naar verwachting circa € 4 mln.), zullen deze middelen 

worden ingezet ten behoeve van een tweede fase van 

de uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan. In 

paragraaf 4.3 is benoemd wanneer de uitvoering van de 

verschillende planonderdelen naar verwachting plaats zal 

vinden.



Water- en oeverplanten in Schieveen
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4.3. Uitvoering 
4.3.1. Waterplan en natuurlijke oevers

Voor de polder Schieveen is in samenwerking met het 

Hoogheemraadschap Delfland een Waterplan opgesteld. 

Dit Waterplan wordt toegelicht in de waterparagraaf, 

opgenomen in dit Natuur- en Recreatieplan. Vervolgens 

zal de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs 

hoofdtochten en poldersloten worden uitgewerkt in een 

bestek. De natuurvriendelijke oevers worden uitgevoerd 

als plasdrasoevers. Zo ontstaan paaiplekken voor vissen 

en wordt de grootst mogelijke bergingscapaciteit voor het 

watersysteem gecreëerd. 

Natuurmonumenten zorgt ervoor dat riet zich beperkt kan 

ontwikkelen en er ruimte is voor bloeiende oeverplanten als 

zwanenbloem, kattestaart, valeriaan en gele lis. 

De natuurvriendelijke oevers worden in de periode 2015 - 

2022 uitgevoerd. Bij de realisatie van de natuurvriendelijke 

oevers gaan we ervan uit dat de oevers in het juiste 

profiel worden aangelegd, en dat de beplanting zich 

vervolgens zelf ontwikkelt. Wel zaaien we op een aantal 

oevers beplanting in, of brengen we wortelstokken aan. Zo 

stimuleren we bepaalde soorten en bereiken we sneller een 

groot effect. We doen dit bij ten minste één hoofdtocht en 

één poldersloot haaks daarop. Deze oevers liggen direct 

langs het Polderpad, zodat de recreant ziet hoe de oevers 

er in de toekomst uitzien. Op een informatiebord kan men 

zien welke planten er groeien en wat voor effect dit heeft op 

de natuur. 

4.3.2. Polderpad

Het Polderpad wordt uitgewerkt in een inrichtingsplan. 

Het profiel en de ligging van de route zijn tijdens de 

informatieavonden besproken. Met de mensen die nog 

een aantal bedenkingen hadden ten aanzien van het pad, 

is een aparte bijeenkomst  geweest waarin de bezwaren 

en oplossingen besproken zijn. Het inrichtingsplan wordt 

uitgewerkt nadat dit plan is vastgesteld. Vervolgens 

werken we de bestekken uit en voeren we het pad 

naar verwachting eind 2014 uit. Het Polderpad is 

openbaar toegankelijk en komt daarom in beheer van de 

deelgemeente Overschie. Bij de planontwikkeling van 

het Polderpad zijn de gemeentewerven al vroegtijdig 

betrokken.

4.3.3. Hofweg

De route van het Polderpad loopt ook via de Hofweg. Vanaf 

het gemaal, ongeveer in het midden van de Hofweg, tot aan 

het tunneltje bij de A13 krijgt de Hofweg het profiel van het 

Polderpad. Aangezien de kade waarop de Hofweg ligt een 

beperkte breedte heeft, is deze breedte randvoorwaardelijk 

bij de inpassing van het Polderpad op de Hofweg. De 

stroken, die in het nieuw aan te leggen Polderpad 1,80m 

breed zijn, worden hier iets smaller uitgevoerd. Het is wel 

belangrijk dat het principe van het profiel doorloopt, zodat 

de route door de hele noordas herkenbaar is voor de 

recreant. De Hofweg krijgt een recreatief karakter 

waardoor het sluipverkeer beperkt wordt. De Hofweg 

moet wel toegankelijk blijven voor bestemmingsverkeer. 

Verkeerskundig geven we dit aan door bijvoorbeeld 

een bordje aan het begin van de Hofweg met de tekst 

‘uitsluitend toegankelijk voor bestemmingsverkeer’.

Langs de Hofweg doen we verschillende ingrepen om 

bij te dragen aan het voornamelijk recreatieve karakter. 

De plekken waar de Hofweg de Oude Bovendijk en de 

parallelweg van de A13 kruist, geven we vorm als entrees 

van een recreatiegebied. De automobilist krijgt daarmee het 

gevoel te gast te zijn. Verder zal het profiel visueel versmald 

worden door het inzaaien van een bloemenmengsel en het 

aanplanten van kleine clusters knotessen op onregelmatige 

afstand. Daarbij komt dat de Hofweg niet langer één lang 

doorgaand profiel blijft, maar bij het gemaal van één baan 

verandert in twee stroken. Ook dit is van invloed op de 

beleving van de automobilist. De Hofweg wordt samen met 

het Polderpad in een inrichtingsplan uitgewerkt.

4.3.4. Struinpaden

De paden worden aangegeven met behulp van 

routebordjes. Er komen houten loopbruggetjes over de 

sloten en een klaphek bij de kruisingen met de openbare 

weg of het Polderpad. DAF architecten werkt deze 

elementen zodanig uit dat ze aansluiten bij het meubilair 

dat al is toegepast in de Schiezone en bij het andere 

meubilair. Natuurmonumenten maait en beheert de paden. 
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In overleg met de pachters bepalen we de exacte loop van 

de struinpaden. De voorzieningen voor de struinpaden 

zullen naar verwachting  in 2014 worden aangelegd.

4.3.5. Trekpontje Zweth

De verbinding met de Ackerdijkse Plassen krijgt vorm 

voor de natuur, met Natuurmonumenten als beherende en 

coördinerende partij in beide gebieden. Maar de recreant 

kan nu ook van de polder Schieveen naar de Ackerdijkse 

Plassen. Met Natuurmonumenten is besproken dat zij 

een struinpad aanleggen in de Ackerdijkse Plassen. 

Dit is bijzonder omdat tot nu toe het beleid was dat dit 

gebied erg belangrijk, maar ook zeer kwetsbaar was. 

Bezoekers waren daarom niet toegestaan, behalve 

tijdens een rondleiding. Dit struinpad sluit aan op het 

struinpadennetwerk in de polder Schieveen. In de Zweth 

komt een trekpontje voor wandelaars. Dit vraagt nog 

wel afstemming met het Hoogheemraadschap omdat 

het doorstroomprofiel van de boezem niet mag worden 

aangetast. Het is de bedoeling dat de trekpont in de vaart 

gaat zodra het struinpad over het land van de particuliere 

eigenaar toegankelijk is. Dit is naar verwachting in 2014.

4.3.6. Erfbeplanting Oude Bovendijk en boerenerven

Ongeveer 15 particuliere kaveleigenaren hebben zich 

aangemeld voor de verdichting met erfbeplanting op hun 

kavel. Zij zijn naar voorbeeldtuinen geweest en hebben 

advies gekregen van Landschapsbeheer Zuid-Holland 

en Gemeentewerken over het gebruik van en ontwerpen 

met inheemse erfbeplanting, typisch voor deze omgeving. 

Eind 2012 is de eerste erfbeplanting op particuliere erven 

gerealiseerd.

Voor de boerenerven in de polder kunnen we eenzelfde 

aanpak hanteren. Wanneer de ondernemings- en 

ontwikkelplannen die nu zijn ingediend verder uitgewerkt 

worden, kan behoefte ontstaan aan herinrichting van het 

erf en/of toevoeging van erfbeplanting. De gemeente 

Rotterdam kan de verdichting en verbetering stimuleren 

door er een bijdrage aan te leveren.

Principe profiel Polderpad tussen Rotte en Schie
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Ook op in de toekomst uit te geven en te bebouwen kavels 

realiseert de gemeente beplanting. 

4.3.7. Beplanting landscheiding, langs Doenkade en 

toekomstige A13/16

De beplanting langs de landscheiding is een 

polderoverschrijdende ingreep. Daarom wordt goed 

afgestemd met de voorstellen in de Vlinderstrik, 

zodat de landscheiding en de beplanting erlangs 

een doorlopende structuur vormen. Ook zoeken 

we bij de uitwerking afstemming met de inpassing 

van de A13/16 en met Rotterdam Airport en het 

Hoogheemraadschap. De landscheiding werken we uit 

in een bestek en een werktekening. Bij het opstellen van 

de bestekken betrekken we naast een ingenieur ook een 

landschapsontwerper. Deze beplanting zal vanaf 2014 

worden gerealiseerd. 

4.3.8. Prijsvraag beleving Noordas

DAF architecten werkt in 2013 de prijsvraag 

voor het gebied tussen Rotte en Schie uit. De 

uitwerking en uitvoering van het meubilair gaat in 

samenspraak met verschillende belanghebbenden, de 

landschapsontwerpers en projectleiders, die werken aan 

de ontwikkeling van de droogmakerijen tussen Rotte 

en Schie en natuurlijk met de toekomstige gebruikers. 

De bestaande groentetuinen langs de Hofweg en de 

vlindertuin langs de Oude Bovendijk blijven bestaan. 

Wellicht komt er een informatiebord zodat ze beter 

zichtbaar zijn.

De komende maanden wordt de locatie en de vorm van 

het poldermeubilair in de polder Schieveen uitgewerkt; het 

polderhek, de polderbank en de uitkijktoren en recreatieve 

plekken zoals de pluktuinen. Het is de bedoeling dat we 

deze tegelijk met de aanleg van het Polderpad realiseren. 

De financiering van de polderelementen, activiteiten en 

inrichting gebeurt deels vanuit het budget van de stadsregio. 

Deels is er vanuit het project een bijdrage voor de uitvoering 

ervan. De realisatie vindt de komende twee jaar plaats.

Principeprofiel Hofweg (tussen Oude Bovendijk en gemaal) Principeprofiel Hofweg met profiel Polderpad (tussen gemaal en A13)
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Schetsen uitwerking prijsvraag ‘Belevenis verbinding’ door DAF 

Architecten



Bijlagen
Woordenlijst
We hebben geprobeerd dit plan zo begrijpelijk mogelijk 

te schrijven. Toch is er een aantal termen, die wellicht 

verduidelijking nodig hebben. Daarom is deze verklarende 

woordenlijst toegevoegd.

Cultuurlandschap: Het landschap dat door de tijd 

onder invloed van menselijk handelen is ontstaan. De 

Hoogheemraadschappen hebben een groot deel van 

de gronden in het laaggelegen Zuid-Holland in cultuur 

gebracht voor agrarisch gebruik. Het agrarisch gebruik 

heeft daarna een grote invloed gehad op de inrichting van 

het landschap.

Polder: Een laaggelegen stuk land dat door middel van 

dijken en een systeem van watergangen kunstmatig 

wordt drooggehouden. Het Hoogheemraadschap is 

verantwoordelijk voor de afwatering van de polder en de 

veiligheid van de dijken.

Landscheiding: Een dijk of kade die de scheiding vormt 

tussen twee verschillende Hoogheemraadschappen. Het 

is een lange doorlopende dijk in het landschap. 

Naast de kade bestaat de landscheiding uit een zone 

die niet kon worden uitgegeven aan boeren. Wel werd 

de Landscheiding vroeger vaak gebruikt om hakhout 

op aan te planten, zodat het buiten de waterkerende en 

eigendomsfunctie ook een gebruiksdoel had. Eén van de 

bekendste en nog steeds zichtbare Landscheidingen in 

Nederland is die tussen Delfland en Schieland. Deze loopt 

langs de polder Schieveen. 

Hakhout: Vroeger was er in ieder huishouden hout nodig 

om te verwarmen, te koken, en gebruiksvoorwerpen als 

manden mee te maken. Daarvoor werd hakhout gebruikt.  

Snelgroeiende soorten als els, es en wilg zijn daarin 

het meest gebruikt. De staken aan de boom werden 

iedere paar jaar afgehakt op werkhoogte (ongeveer 1 

m). Op deze hoogte ontstaan daardoor brede stobben 

waaruit steeds weer opnieuw jonge takken groeien, 

die vervolgens opnieuw kunnen worden afgehakt. 

Veel hakhout is door de tijd verdwenen, doordat de 

behoefte eraan verdween. Nu er een herwaardering 

voor cultuurhistorische landschapselementen is, zijn er 

weer vrijwilligers bij natuurbeherende organisaties die 

hakhout kunnen beheren. Het gebruik ervan is nog wel 

beperkt. Het wordt gebruikt voor de openhaard, voor oude 
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ambachten, het vlechten van schuttingen en hekken en 

als voer voor de olifanten in Blijdorp. Ook zou het gebruikt 

kunnen worden als biobrandstof.

Droogmakerij: Oorspronkelijk waren dit vaak 

laagveengebieden. Deze gebieden zijn afgegraven 

ten behoeve van de turfwinning, waardoor plassen 

ontstonden. Om de grond toch weer bruikbaar te 

maken zijn ze door Hoogheemraadschappen planmatig 

drooggemalen en ingericht voor agrarisch gebruik. 

Sommige droogmakerijpolders hebben grond die 

vruchtbaar genoeg is om akkerbouw op te bedrijven, maar 

veelal worden de droogmakerijen door de onvruchtbare en 

natte bodem gebruikt als weidegrond.

Hoogheemraadschappen: Een (bestuurlijke) organisatie 

die verantwoordelijk is voor de waterstaatkundige zorg van 

een bepaald gebied, een waterschap genoemd. 

Watersysteem: Het gehele systeem van watergangen en 

kunstwerken dat zorgt voor de aan-, afvoer en berging 

van oppervlaktewater. Een watersysteem in een polder 

bestaat doorgaans uit poldersloten die afwateren op 

een hoofdtocht (primaire watergang). Deze hoofdtochten 

voeren het water uiteindelijk af naar het poldergemaal. 

Poldergemalen pompen het water vanuit de polder 

omhoog naar het boezemsysteem, waar vanuit het 

water uiteindelijk naar de grote rivieren of de zee wordt 

overgepompt. 

Boezemwater: Een boezemwatergang is de watergang 

die het hoogstgelegen is voordat het water kan worden 

uitgeslagen op de rivier en vervolgens kan uitmonden in 

zee.  Het is vaak een mooie brede vaart langs of rondom 

een polder. 
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Reservering A13/16 en businesspark
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Artikel NRC ‘Terug naar buiten-top 50’

Inspiratie
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