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Natuur en recreatie als tegenwicht voor het drukke stadse

leven: het is de doelstelling van het programma ‘750 ha

natuur en recreatie in Rijnmond’ van het Project

Mainportontwikkeling Rotterdam. Naast de aanleg van

Maasvlakte 2 en de bijbehorende natuurcompensatie

wordt met dit omvangrijke project nadrukkelijk geïnves-

teerd in de leefbaarheid van het Rijnmondgebied. 

Rotterdam en de omliggende gemeenten slaan met een

scala aan nieuwbouwplannen de spreekwoordelijke vleu-

gels uit. De open ruimte komt hierdoor onder druk te

staan. Dit geldt ook voor het gebied van de Schiebroekse

Polder en de Zuidpolder, tezamen de Vlinderstrik. Juist

voor dit gebied geldt openheid bij uitstek als een van de

belangrijkste en meest waardevolle kenmerken. Naast toe-

nemende bebouwing maakt ook infrastructuur hier aan-

spraak op de kostbare ruimte. Met dit Masterplan presen-

teren de gemeenten Rotterdam en Lansingerland hun visie

op dit gebied, vanuit een bewuste keuze voor groen.

L. Bolsius

wethouder gemeente Rotterdam

B. Cremers

Portefeuillehouder 

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Doelstelling is om in de Vlinderstrik een aantrekkelijk

natuur- en recreatiegebied te ontwikkelen, waarin de waar-

devolle elementen van het huidige weidelandschap, met

name de openheid, behouden blijven. Fietsers en wande-

laars vinden er straks gemakkelijk hun weg naar andere

groene gebieden in de omgeving. In haar nieuwe vorm

biedt de Vlinderstrik bovendien ruimte aan een klein aantal

recreatieve voorzieningen. Door dit gebied een groen

karakter te geven, ontstaat bovendien een aaneengesloten

groengebied van enkele honderden hectares in de noord-

rand van Rotterdam: een waardevolle groene buffer tus-

sen Rotterdam en Lansingerland en een belangrijke scha-

kel tussen het regiopark Rottemeren en het regiopark

Midden-Delfland. 

Met respect voor de waardevolle openheid van het gebied

krijgt groen met dit Masterplan een definitieve plek in de

Rotterdamse noordrand. 

N. Boedhoe

wethouder gemeente Lansingerland

J. Hermans-Vloedbeld

Portefeuillehouder Stadsregio Rotterdam
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De gemeenten Rotterdam en Lansingerland willen de

Schiebroekse en Zuidpolder omvormen tot een aantrekke-

lijk natuur- en recreatiegebied. Vanwege hun gezamenlijke

vorm staan de beide polders bekend als de “Vlinderstrik”. 

De keuze om dit gebied in te richten als natuur- en recrea-

tiegebied komt voort uit het Project Mainport Rotterdam

(PMR). De dubbele doelstelling van PMR beoogt zowel

een versterking van de positie van de Mainport Rotterdam

als een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving

in het Rijnmondgebied. Ten behoeve van de tweede doel-

stelling wordt onder meer 750 hectare nieuw natuur- en

recreatiegebied aangelegd in Rijnmond. Naast de PMR-

opgave om 100 hectare in de Vlinderstrik in te richten

heeft de Stuurgroep Vlinderstrik besloten ook de resteren-

de 40 hectare in de planvorming op te nemen. Dit master-

plan is een belangrijke stap in de planvorming en geeft de

hoofdlijnen van de toekomstige inrichting aan voor de 

140 hectare natuur- en recreatiegebied. 

De Schiebroekse en Zuidpolder zijn tot nu toe gevrijwaard

van stedelijke ontwikkelingen. Het gebied heeft lang gefun-

geerd als open gebied tussen verschillende stedelijke ker-

nen. Door het plangebied in te richten als natuur- en

recreatiegebied vormt het de verbindende schakel in oost-

west richting tussen grote natuur- en recreatiegebieden als

Midden-Delfland en de Rottemeren. Dit resulteert in een

omvangrijke groene zone die goed verbonden is met het

stedelijk netwerk. Daarnaast vormt het voor inwoners van

omliggende gebieden een belangrijke entree tot de regio-

nale groenstructuur. De aanwezigheid van de Randstad-

Rail-halte Rodenrijs in de Vlinderstrik is belangrijk in deze

entreefunctie. 

De uitgangspunten voor de inrichting zijn op hoofdlijnen

vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing (PKB) PMR

en andere beleidsdocumenten. Deze uitgangspunten zijn

in dit masterplan meegenomen in het ontwerp, waarin door

de Stuurgroep Vlinderstrik verdere keuzes zijn gemaakt

voor de inrichting. In het ontwerp is rekening gehouden

met reeds gerealiseerde onderdoorgangen voor natuur en

recreatie en inpassing van de ZoRo-busbaan en de reser-

veringszone voor de A13/16. De bestaande lintbebouwing

langs de Rodenrijseweg en Wildersekade blijft behouden,

even als de bebouwing langs de Zwarteweg. Nabij de

Randstadrail-halte Rodenrijs wordt ruimte geboden aan

gebouwde recreatieve voorzieningen.

In het ontwerp is de doorgaande recreatieve fietsverbin-

ding van west naar oost leidend. Deze verbinding zorgt

voor een makkelijke oriëntatie voor de recreant in een

gebied dat doorsneden wordt door infrastructuur. De reeds

gebouwde onderdoorgangen onder de infrastructuur bepa-

len de loop van deze centrale recreatieve verbinding.

Naast een fietsverbinding bestaat deze ook uit een parallel

lopende wandelverbinding. De centrale recreatieve verbin-

ding loopt langs het recreatief concentratiepunt met enkele

gebouwde voorzieningen. De centrale verbinding vormt

een duidelijke scheiding tussen twee deelgebieden met

een eigen karakter en functie: een noordelijke zone en een

zuidelijke zone. Aansluitend aan de lintbebouwing langs de

Rodenrijseweg behoudt de noordelijke zone een open

karakter met een recreatieve functie. De zuidelijke zone

biedt ruimte voor de ecologische verbindingzone met een

meer natuurlijk karakter. Zolang het tracé van de toekom-

stige rijksweg A13/16 nog niet is vastgesteld, blijft de

inrichting van de zuidelijke zone aan de zuidkant flexibel.

Wanneer blijkt dat de A13/16 niet de volledige ruimtereser-

vering nodig heeft, kan de inrichting naar het zuiden 

uitgebreid worden.

Het masterplan is tijdens een aantal communicatiemomen-

ten gepresenteerd en besproken, waarbij omwonenden en

belanghebbenden actief hebben meegedacht met een

groot aantal waardevolle suggesties als resultaat. Deze

zijn meegenomen in dit masterplan.  

Voor de uitvoering van het plan is geld beschikbaar vanuit

PMR en de verschillende overheden. Na vaststelling van

dit masterplan volgt actualisatie van de vigerende bestem-

mingsplannen binnen het plangebied tot één nieuw inter-

gemeentelijk bestemmingsplan. Een tweede belangrijke

vervolgstap bestaat uit de keuze voor een toekomstige

beheerder voor het gebied. Na vaststelling van het

bestemmingsplan medio 2010 kan worden gestart met de

uitvoering.
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De gemeenten Rotterdam en Lansingerland willen de
Schiebroekse en Zuidpolder omvormen tot een aantrekke-
lijke natuur- en recreatiegebied. Vanwege hun gezamenlij-
ke vorm staan de beide polders bekend als de
“Vlinderstrik”. Dit masterplan is een belangrijke stap in de
planvorming en geeft de hoofdlijnen van de toekomstige
inrichting aan. 

1.1  Aanleiding

De keuze om de Schiebroekse en Zuidpolder in te richten

tot natuur- en recreatiegebied komt voort uit het Project

Mainport Rotterdam (PMR). De dubbele doelstelling van

PMR beoogt:

•  Versterking van de positie van de Mainport Rotterdam

•  Het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in

het Rijnmondgebied.

De PKB van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam

(PMR) stelt een pakket maatregelen voor om deze dubbe-

le doelstelling te realiseren. Om de havenontwikkeling in 

de toekomst te garanderen wordt de Tweede Maasvlakte

aangelegd. Ten behoeve van de tweede doelstelling wordt

750 hectare nieuwe natuur- en recreatie aangelegd in de

regio Rijnmond. De 750 hectare natuur- en recreatiege-

bied zijn verdeeld over Midden-IJsselmonde (circa 600 ha)

en een tweetal gebieden in de noordflank van Rotterdam;

de Zuid- en Schiebroekse Polder (circa 100 ha) en de

Schiezone (circa 50 ha). Daarnaast komt er over de A15

een fietsbrug in de vorm van een groene verbinding.

1.2  Wat vooraf ging

Voor de besluitvorming over PMR is de procedure van de

Planologische Kernbeslissing uit de Wet op de Ruimtelijke

Ordening gevolgd. Tijdens de PKB-procedure zijn de

gemeenten Rotterdam en Berkel en Rodenrijs in 2002

begonnen met de ruimtelijke planvorming. Met de doelstel-

lingen en uitgangspunten uit de PKB en andere beleids-

matige randvoorwaarden als vertrekpunt, is een

Verkenningennota opgesteld. De ontwikkelingsmogelijkhe-
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den zijn gevisualiseerd in drie schetsen, die in december

2002 in een brochure aan omwonenden zijn voorgelegd tij-

dens een 'Meedenkavond'.

Op basis van de Verkenningennota en de reacties op de

Meedenkavond, zijn de uitgangspunten verder aange-

scherpt en bestuurlijk vastgesteld (Bestuurlijke Uitgangs-

punten Schiebroekse Polder en Zuidpolder, juni 2003)

inclusief uitspraken over planning, fasering en participatie. 

Binnen PMR is door de verschillende partijen een uitwer-

kingsovereenkomst (UWO) opgesteld waarin de nadere

afspraken zijn vastgelegd over de uitvoering van de pro-

jecten. De UWO is in september 2005 door de verschillen-

de partijen ondertekend en in 2005 vastgesteld door de

Tweede Kamer. In de UWO is vastgelegd dat de gemeen-

te Rotterdam trekker is van de planvorming en uitvoering

van het masterplan in samenwerking met de gemeente

Lansingerland.

1.3  Het plangebied

Het plangebied Vlinderstrik bestaat uit de Zuidpolder in de

gemeente Lansingerland en de Schiebroekse Polder in de

gemeente Rotterdam. De twee polders zijn ruimtelijk van

elkaar gescheiden door RandstadRail en het

Spoorhavengebied, waar nu kantoren ontwikkeld worden.

Het plangebied van de Vlinderstrik wordt begrensd door de

Rodenrijseweg aan de noordkant, de Wildersekade aan de

oostkant, de reserveringszone voor de toekomstige A13/16

ten noorden van de Doenkade aan de zuidzijde. De Oude

Bovendijk is de westgrens van het plangebied. 

De gebieden die het plangebied omringen - Midden-

Delfland, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, het

Rottemerengebied en Rotterdam-Noord - maken geen

deel uit van het project Vlinderstrik, maar de onderlinge

ruimtelijke relaties worden wel bij de planvorming betrok-

ken. Doordat deze gebieden betrokken worden bij het pro-

ject Vlinderstrik, kan het gebied goed ingebed worden in

haar ruimtelijke omgeving.

1.4   Het masterplan Vlinderstrik

Dit masterplan is een vervolg op de “Verkenningennota

inrichting Zuid- en Schiebroekse Polder” (november 2002)

en de “Bestuurlijke Uitgangspunten Schiebroekse Polder

en Zuidpolder” (juni 2003). 

Het onbebouwde gedeelte van de Zuid- en Schiebroekse

Polder is ca. 140 hectare groot. De stuurgroep Vlinderstrik

heeft in januari 2007 de ambitie uitgesproken om naast de

100 hectare uit PMR ook de resterende 40 hectare in te

richten, waarmee 140 hectare natuur- en recreatiegebied

ontstaat. 

Het Masterplan Vlinderstrik legt de hoofdstructuur vast en

beschrijft de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de

ontwikkelingen van de polders als geheel, waaronder ca.

140 hectare natuur- en recreatiegebied. Het vormt de

basis voor de bestemmingsplannen en inrichtingsplannen.

Het masterplan is tot stand gekomen in overleg met ver-

schillende partijen. Dit zijn de ambtelijke vertegenwoordi-

gers van de gemeenten Rotterdam en Lansingerland,

deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, stadsregio

Rotterdam. In overleg met de bovenlokale partijen, de pro-
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vincie Zuid-Holland en de hoogheemraadschappen van

Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. En de pro-

jectorganisaties van omliggende plannen, N471,

RandstadRail, Wilderszijde, Verbreding Doenkade (N209),

A13/16, Schieveen en HSL. 

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt stilgestaan waarom een natuur- en

recreatiegebied in de Zuid- en Schiebroekse Polder nodig

is. Vervolgens zijn in het hoofdstuk 3 zijn de inhoudelijke

uitgangspunten naar aanleiding van de verschillende

bestuurlijke besluiten weergegeven. Hoofdstuk 4 bevat het

plan en geeft aan wat nodig is om tot een natuur- en

recreatiegebied te omen. Hoofdstuk 5 geeft aan wat

belangrijk is voor de uitvoering en beheer van het gebied.

Ten slotte geeft hoofdstuk 6 welke manier over het plan is

gecommuniceerd.
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Dit hoofdstuk geeft aan waarom inrichting van het gebied
Vlinderstrik tot natuur- en recreatiegebied nodig is.

2.1  De Vlinderstrik nu

Het landschappelijk kader 

Het plangebied is gelegen in een cultuurlandschap van

veenpolders en droogmakerijen. De ontginningsvormen

kenmerken zich door rationele fijnmazige verkavelingspa-

tronen. De Zuid- en Schiebroekse Polder bestaan op dit

moment voor het grootste deel uit weilanden, afgewisseld

met sloten. Een aantal percelen is in gebruik als weiland

en een gedeelte is bebouwd met kassen. Op de histori-

sche kaart uit 1850 is nog goed de landscheiding te zien,

de fysieke en bestuurlijke grens tussen het

Hoogheemraadschap van Delfland en het

Hoogheemraadschap Schieland. In het huidige landschap

is de landscheiding nog maar op een aantal plekken in de

Schiebroekse Polder herkenbaar. De Landscheiding volgt

eerst de weg (Landscheiding) die parallel loopt aan het

spoor, buigt dan af naar het oosten en volgt daarna de

loop van het fietspad dat in het noordoosten van de

Schiebroekse Polder loopt. 

Langs de Rodenrijseweg is lintbebouwing. Verder zijn de

hoogteverschillen tussen de omliggende dijken en de lint-

bebouwing aan de ene kant en de weidegronden aan de 

andere kant, kenmerkend voor het gebied. Het landschap

van de Vlinderstrik wordt gekenmerkt door een aantal his-

torische lijnen (de kades, de linten en de Landscheiding).

Naast de historische lijnen, zijn de HSL, de N471 en

RandstadRail duidelijk zichtbare infrastructurele lijnen in

het gebied. 

Huidige functies en bebouwing

De woonbebouwing in het plangebied ligt met name

geconcentreerd in de lintbebouwing langs de

Rodenrijseweg. Het grondgebruik in het gebied is in de

twee polders verschillend. In de Zuidpolder ziet men langs

de Rodenrijseweg hoofdzakelijk woonkavels. Achter en

tussen de woonkavels liggen weilanden, enkele glastuin-

bouwbedrijven en nutstuinen. Verspreid langs

Rodenrijseweg is sprake van enige economische bedrijvig-

heid zoals detailhandel aan huis. Het transportbedrijf aan

de Rodenrijseweg 463 vormt door zijn grootte een uitzon-

dering op de relatieve kleinschaligheid. In de Schiebroekse

Polder bevinden zich langs Rodenrijseweg voornamelijk

woonkavels. Daarnaast bevindt zich een aantal bedrijven-

locaties in de Schiebroekse Polder, zoals een garagebe-

drijf. In de Schiebroekse Polder zelf  staan enkele wonin-

gen langs de Zwarteweg en wordt gedomineerd door wei-

degebied, deels behorend bij een melkveebedrijf. Langs

de Wildersekade is bebouwing in de vorm van woningen

en zijn grote kassencomplexen waar zich tevens een cara-

vanstalling bevindt.
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In de omgeving van de Randstadrail-halte Rodenrijs ligt

bedrijvenpark Spoorhaven. Dit is een relatief kleinschalig

bedrijvenpark gelegen tegen het station. 

2.2  Ontwikkelingen in de omgeving

Druk op de open ruimte

Het plangebied ligt ingeklemd tussen de sterk in ontwikke-

ling zijnde stedelijke gebieden. De afgelopen jaren zijn met

name in Berkel en Bergschenhoek veel nieuwe woningen

(VINEX-wijken o.a. Westpolder/Meerpolder) gebouwd.

Recentelijk is het tracé van de Hogesnelheidslijn (HSL)

aangelegd in de Schiebroekse Polder en is in de

Zuidpolder het tracé van de provinciale weg N471 voltooid.

In de Schiebroekse Polder is een tracé voor de busverbin-

ding tussen Zoetermeer en Rodenrijs gepland. Het is dui-

delijk dat de onbebouwde ruimte onder druk staat.

Door de Universiteit van Wageningen is onderzocht wat er

in de Vlinderstrik zou gebeuren als er geen plan voor een

natuur- en recreatiegebied wordt ontwikkeld. In deze zoge-

naamde autonome ontwikkeling- waarbij geen enkel plan

voor het gebied wordt ontwikkeld - is er geen groei te ver-

wachten van de melkvee- en glastuinbouwsector in de

Vlinderstrik. In een autonoom scenario komt voor de melk-

veebedrijven in het gebied te weinig grond vrij om de

benodigde schaalvergroting te realiseren. De glastuin-

bouwbedrijven in het gebied hebben een relatief gunstige

structuur, maar de verwachting is dat in een autonoom sce-

nario de kans groot is dat de kassen op de lange termijn

moeten wijken voor (nog niet geplande) woningbouw 1.
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1 LEI Wageningen UR, 2006, pp. 13-14



Aan alle kanten van het plangebied zijn nieuwe ontwikke-

lingen gepland: ten noorden van het plangebied is het

nieuwe bedrijventerrein Oudeland in ontwikkeling, direct

ten oosten van het plangebied komt de nieuwe woonwijk

Wilderszijde, aan de zuidzijde is een reserveringszone

voor de snelweg A13/16 en aan de westzijde is het natuur-

en businesspark Schieveen gepland. 

Behoefte aan recreatiemogelijkheden

De druk op de groene - grotendeels agrarische - ruimte in

de regio Rotterdam is hoog, om in de behoefte aan wonin-

gen, bedrijventerreinen enzovoorts te voorzien. Dit terwijl,

volgens de Raad voor het Landelijk gebied “in grote delen 

van het land, met name in het sterk verstedelijkte westen 

de bevolking het ontbreken van bos en natuur als een

groot gemis voelt” 2. 

Groene recreatieve mogelijkheden zijn van belang als

tegenhanger van het drukke stedelijke leven. Een sterke

recreatieve groenstructuur in en om de stad draagt bij aan

de gewenste identiteit van de Rotterdamse regio als

gebied met een hoog kwaliteitsniveau: niet alleen om te

werken, maar ook om de vrijetijd op een kwalitatief hoog-

waardige manier door te brengen met een ruim aanbod

aan keuzemogelijkheden. Bovendien draagt recreatief

groen bij aan het investeringsklimaat van de stad.

De Vlinderstrik bevindt zich vanuit recreatief oogpunt op

een scharnierpunt in de regionale groenstructuur. Het

vormt de verbindende schakel in oost-westrichting tussen

de grote recreatiegebieden in Midden-Delfland en de

Rottemeren. Door het gebied lopen nu twee noord-zuid 
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Ontwikkelingen in de omgeving
2 Ontspannen in het groen, p. 6



fietsroutes (langs de Randstadrail en langs de N471) en

een route door het gebied is gepland.  In Berkel en

Rodenrijs en Bergschenhoek wordt de komende jaren een

groot aantal VINEX-woningen gebouwd waardoor hier de

bevolkingsomvang bijna verdubbelt naar 55.000 inwoners.

In 2015 zal de Vlinderstrik voor ongeveer 100.000 bewo-

ners binnen drie kilometer bereikbaar zijn.

Uit onderzoek  blijkt 3 dat het belangrijkste motief van

recreanten (in de Rotterdamse regio) nog steeds het spor-

tieve-recreatieve element is: wandelen, fietsen, varen, ter-

wijl daarnaast een groot belang wordt gehecht aan land-

schaps- en natuurbeleving.

Het advies van de Gebiedscommissie Oude Leede van

april 2000 is meegenomen in de 'Bestuurlijke

Uitgangspunten Schiebroekse Polder en Zuidpolder' van

mei 2003 (vastgesteld door de stuurgroep Vlinderstrik),

waarbij wat betreft recreatie het volgende wordt gesteld: 

“Het gebied krijgt een regionale recreatieve functie. In

hoofdzaak zal het gebied een functie hebben als door-

gangsgebied in de regionale groenstructuur voor onder

andere fietsers, wandelaars en skaters. Daarnaast zal het

gebied eveneens als uitloopgebied moeten kunnen functio-

neren voor de directe omgeving.” 4

De Vlinderstrik als scharnierpunt van recreatieve routes

Schakel tussen natuurgebieden in Midden-Delfland en Rottermeren
3 COS, 2000
4 Nota van uitgangspunten, p. 3 (2003)



Verbinden van natuurgebieden

In de omgeving van de Zuid- en Schiebroekse Polder ligt

een aantal waardevolle natuur-, weide- en groengebieden.

Aan de westkant zijn dit Polder Schieveen, het oude land-

goedbos De Tempel en de Ackerdijkse Plassen. Verder

naar het westen ligt Midden-Delfland, met onder andere de

Vlietlanden en de Aalkeetbuitenpolder. Aan de oostkant lig-

gen Park de Polder, het Hoekse Park, het Lage en Hoge

Bergse Bos - met naast bos, ook plassen, graslanden en

moerassen - de Zevenhuizerplas, de Rottemeren en de

Bleiswijkse Zoom. Hoewel de Rottemeren primair voor

recreatie bedoeld zijn, zijn hier ook natuurwaarden aanwe-

zig. In totaal zijn hier vele honderden hectares aaneenge-

sloten groengebied. 

2.3  De ambitie in een notendop

De Zuid- en Schiebroekse Polder zijn tot nu toe gevrij-

waard van stedelijke ontwikkelingen. Het heeft al lang de

rol van open gebied tussen de verschillende stedelijke ker-

nen. Door het plangebied in te richten als natuur- en

recreatiegebied vormt het de verbindende schakel in oost-

west richting tussen de grote natuur- en recreatiegebieden

Midden-Delfland en de Rottemeren. Dit resulteert in een

groen gebied dat goed verbonden is met het stedelijk net-

werk. Daarnaast vormt het voor de stedeling een belangrij-

ke entree tot de regionale groenstructuur. De aanwezig-

heid van de RandstadRail-halte is belangrijk in deze

entreefunctie. Het gebied is niet zozeer een verblijfsge-

bied, maar vooral een doorgangsgebied en een belangrij-

ke groene entree. Ook fungeren de groengebieden teza-

men als groene buffer tussen de gemeenten Rotterdam en

Lansingerland.
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Om tot dit masterplan te komen zijn al verschillende stap-
pen gezet waarin overheden keuzes hebben gemaakt die
van belang zijn voor de inrichting van de Vlinderstrik. Deze
uitgangspunten zijn vastgelegd in planologische kaders en
besluiten van de Stuurgroep Vlinderstrik. Daarnaast gel-
den randvoorwaarden vanuit waterhuishouding en milieu
die van invloed zijn op de inrichting. In dit hoofdstuk wor-
den deze uitgangspunten aangegeven.

3.1  Het voorafgaande proces

Het proces om tot dit masterplan te komen is in 2001

gestart. De eerste ideeën voor de inrichting van het gebied

zijn in 2002 in een meedenkavond aan betrokkenen voor-

gelegd. Parallel aan dit traject liep de procedure voor de

planologische kernbeslissing (PKB) voor het Project

Mainport. Vanwege bezwaren is de PKB in 2003 door de

Raad van State op een aantal onderdelen vernietigd.

Vanwege het herstel van de PKB en onduidelijkheid over

financiering is de planvorming voor de Vlinderstrik in 2003

stilgelegd. Nadat in 2005 financieringsafspraken tussen de

PMR-partners zijn vastgelegd en in 2006 de herstelde

PKB door de Tweede Kamer is vastgesteld is in 2006 de

planvorming voor de Vlinderstrik weer opgepakt.

3.2  Planologische kaders

In verschillende documenten van rijk, provincie en stadsre-

gio zijn de planologische kaders voor de Vlinderstrik aan-

gegeven. 

Nationale kaders

Door het rijk is de Planologische Kernbeslissing (PKB)

voor het project Mainport Rotterdam opgesteld waarin de

randvoorwaarden zijn aangegeven voor de ontwikkeling

van de PMR-projecten Landaanwinning (Maasvlakte 2),

750 hectare natuur- en recreatiegebied en Bestaand

Rotterdams Gebied. 

Voor de ontwikkeling van de Vlinderstrik zijn de volgende

randvoorwaarden aangegeven in de Beslissing van

wezenlijk belang 23: “In de Schiebroekse en de Zuidpolder

zal een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied

met een oppervlakte van circa 100 hectare worden gereali-

seerd”.  

In de PKB staat de onderstaande kaart waarin de grenzen

van het plangebied zijn weergegeven. Dit gebied is ca.

160 hectare groot en binnen deze grenzen moet de opga-

ve van 100 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied

gerealiseerd worden.
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De PKB is in eerste instantie in 2003 vastgesteld door de

Tweede Kamer. Deze PKB had de status van PKB+ waar-

door de ruimtelijke invulling direct op een lager schaalni-

veau rechtskracht had.  Vanwege bezwaren is de directe

doorwerking van de PKB in bestemmingsplannen door de

Raad van State vernietigd. De herstelde PKB is in 2006

door de Tweede kamer vastgesteld. Deze PKB geeft wel

de randvoorwaarden voor de ruimtelijke invulling aan, de

ruimtelijke afweging en juridische verankering vindt plaats

in het bestemmingsplan.

In 2005 is een Uitwerkingsovereenkomst (UWO) door de

PMR-partijen ondertekend, waarin onder andere financie-

ringsafspraken zijn vastgelegd. Voor de Vlinderstrik het

volgende toetsingskader is aangegeven:

1. Het gebied zal worden ingericht als een recreatief uit-

loopgebied: het betreft een gebied dat vanuit het aanlig-

gende stedelijk gebied bereikbaar is (aansluitende infra-

structuur) en met functies die aansluiten bij de stedelijke

behoeften zoals sporten, wandelen en dagrecreatie. Het

gebied zal als hoofdfunctie natuur en recreatie hebben,

maar daarbinnen zijn andere functies - zoals agrarische

bedrijvigheid en bestaande bebouwing, transport, infra-

structuur en waterkering - mogelijk. De functie staat los

van de eigendomssituatie.

2.Het gebied zal worden ingericht als ecologische verbin-

dingszone tussen het Rottemerengebied en de

Groenblauwe Slinger.

3. De infrastructurele barrières die gevormd worden door

de N471, de HSL en RandstadRail zullen worden inge-

past.

Regionale kaders

De ruimtelijke kaders voor de Vlinderstrik als recreatieve

schakel en ecologische verbindingszone zijn planologisch

vastgelegd in het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020

(RR2020). In dit vigerend streekplan en regionaal struc-

tuurplan is het plangebied aangegeven als “te ontwikkelen

openluchtrecreatie en stedelijk groen” en is de ecologische

verbindingszone globaal aangegeven. 

Naast de vastgelegde planologische kaders zijn er vanuit

de verschillende beleidsthema's die van invloed zijn op dit

masterplan.

3.3  Recreatie

In het Regionaal Groenblauw Structuurplan 2 (RGSP2)

(2005) van de Stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-

Holland is het belang van de Vlinderstrik aangegeven als

schakel in de groenstructuur tussen Midden-Delfland en

Rottemeren. In het RGSP2 maakt de Vlinderstrik onderdeel

uit van de groenzone Noordrand, dit een de groene schakel

tussen het regiopark Delfland en het regiopark Rottemeren.

Bij de Randstadrailhalte Rodenrijs staat de mogelijkheid

voor een recreatief concentratiepunt aangegeven.  

De ambities uit RGSP2 zijn overgenomen in het RR2020.
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De Vlinderstrik is een belangrijke schakel voor fietsverbindingen vanuit Rotterdam en Berkel



Ook in de Stadsvisie van de gemeente Rotterdam vervult

de Vlinderstrik een belangrijke rol om de regioparken rond

de stad voor recreanten bereikbaar te maken.

De toegankelijkheid van beide polders voor recreanten is

op dit moment zeer beperkt. Wel liggen er fietspaden

langs de RandstadRail (aan beide zijden), langs de

Landscheiding en langs de N471. Deze worden vooral

gebruikt voor woon-werk- en woon-schoolverkeer en in

mindere mate voor recreatief fietsen. In het fietsplan 2001

en het nieuwe fietsplan 2008 van de provincie Zuid-

Holland is een nieuwe fietsverbinding aangegeven van

west naar oost in de Vlinderstrik als onderdeel van de pro-

vinciale fietsroute nummer F269 die aansluit op Schieveen

en de Boterdorpse Polder.

Naast de regionale functie als recreatieve schakel tussen

Midden-Delfland en Rottemeren heeft de Vlinderstrik ook

een recreatieve functie voor bewoners rond het gebied.

Voor de bewoners van het lint langs de Rodenrijse weg,

maar ook voor de nieuwe bewoners van Wilderzijde om

een ommetje te maken. In eerdere fasen van de planvor-

ming is door omwonenden aangegeven dat de inrichting

moet aansluiten bij het huidige open karakter van gebied.

Door de Stuurgroep Vlinderstrik is dit uitgangspunt overge-

nomen.

3.4  Natuur

In de huidige situatie zijn de vegetatie en flora van gras-

landpercelen, sloten en slootkanten matig tot slecht ont-

wikkeld in de Zuid- en Schiebroekse Polder. Waarschijnlijk

wordt dit veroorzaakt door de hoge voedselrijkdom (Dienst

Ruimte en Groen, 1993). De basisgegevens uit het rapport

van de Dienst Ruimte en Groen zijn niet zeer recent, maar

er is geen reden aan te nemen dat de situatie sindsdien is 

gewijzigd. Het zuidelijk deel van de Zuidpolder is een wei-

devogelgebied voor de kievit, scholekster, grutto en ture-

luur (RBOI, 1998). Gegevens over overwinterende vogels

ontbreken; dit wijst erop dat de betekenis wat dit betreft

gering is. Op bescheiden schaal gebruiken vleermuizen

(gewone en ruige dwergvleermuis 5) het gebied langs de

randen en langs RandstadRail als jachtgebied, met name

aan de randen langs opgaande beplanting en bebouwings-

linten. In 1995 bleek er een kraamkolonie van de gewone

dwergvleermuis in het westelijk deel van Rodenrijs te

bestaan (Van Dalen, 1995). Er is geen recentere inventari-

satie gedaan en er zijn geen gegevens over eventuele bij-

zondere plantensoorten.

Veel planten- en diersoorten zijn voor hun voortbestaan in

een bepaalde regio afhankelijk van regelmatige uitwisse-

ling van individuen met naburige regio's. Wanneer een

soort in een regio sterk afneemt of zelfs uitsterft - wat van

nature kan gebeuren - kan de populatie zich herstellen

door vestiging vanuit de omgeving. Regelmatige uitwisse-

ling voorkomt dat een soort genetisch 'verarmt' als gevolg

van inteelt. Ook de nieuwe vestiging van soorten waarvan

het verspreidingsgebied verschuift (bijvoorbeeld onder

invloed van klimaatveranderingen) is afhankelijk van de

verspreidingsmogelijkheden van individuele plantenzaden

of dieren. Sommige soorten zijn daarbij sterk afhankelijk

van de mogelijkheden die het landschap hen biedt. 

Grond- en watergebonden dieren kunnen zich alleen naar

andere of nieuwe geschikte leefgebieden verplaatsen als

het tussenliggende gebied aan bepaalde eisen voldoet.

Vaak vormen doorgaande waterpartijen, structuurrijke

oevers en houtwallen (of vergelijkbare landschapselemen-

ten) letterlijk de ecologische infrastructuur waarlangs die-

ren zich door het landschap bewegen. Een fysieke barriè-

re, zoals een drukke weg op een hoog talud, kan daarbij
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een onneembaar obstakel zijn. Hiervoor kan een 'fauna-

passage een goede oplossing bieden. 

Andere soorten, zoals planten met 'zware' zaden en vlie-

gende insecten (bijvoorbeeld vlinders en libellen), kunnen

zich slechts over kleinere afstanden door lucht en wind

verspreiden; afhankelijk van de soort enkele tientallen

meters tot enkele kilometers. Deze soorten kunnen zich

alleen over grote afstanden verplaatsen als zich op regel-

matige afstanden (kleine) biotopen bevinden, die geschikt

zijn als voortplantingsgebied. De volgende generatie kan

zich vervolgens van daaruit naar het volgende geschikte

gebied begeven, tot een groter leefgebied is bereikt. Een

dergelijke reeks van kleine, voor voortplanting geschikte

biotopen worden wel 'stapstenen' genoemd. 

Een natuurdoeltype is een gewenst ecosysteem dat ont-

wikkeld kan worden op basis van abiotische (niet levende)

en biotische (levende) kenmerken van een gebied.  Op

hoofdlijnen zijn de aanwezigheid en het oppervlak van een

natuurdoeltype in een gebied van invloed op het voorko-

men van de gewenste soorten. In en rond het stedelijk

gebied kan daaraan de menselijke invloed worden toege-

voegd. Geluid, licht, betreding door recreatief gebruik,

betreding door huisdieren (huisdieren) alsmede versnippe-

ring door infrastructuur zijn ook zeer belangrijke factoren

voor het al dan niet voorkomen van een bepaalde soort.

In het Beleidsplan Natuur en Landschap (1991) heeft de

provincie Zuid-Holland de ecologische verbindingszones

aangegeven die van belang zijn voor de provincie. In de

het rapport Ecologische verbindingen in Zuid-Holland

(1996) zijn streefbeelden en aanknopingspunten voor de

inrichting en beheer van de verbindingszones aangege-

ven. De ecologische verbindingszone in de Vlinderstrik is

onderdeel van de ecologische verbindingszone tussen de

Ackerdijkse Plassen naar het Rottemerengebied (nummer

32). Het type verbinding is een zone met bos- en moeras-

elementen (stapstenen) die geschikt is voor kritische dier-

soorten. Dit zijn de Grootoorvleermuis, Watervleermuis,

Bunzing, Hermelijn, Wezel, Gehakkelde Aurelia,

Landkaartje en Houtpantserjuffer. Om bosvorming op gang 

te brengen kunnen de hoofdboomsoorten worden aange-

plant. Bij de inrichting moet aan de buitenzijde van de bos-

strook genoeg ruimte gelaten worden voor struweelvor-

ming en een grazige en/of ruige rand (de mantel- en

zoomvegetatie). In de Zuidpolder en Schiebroekse Polder

is voor aanleg van brede plas-dras-bermen, verlaging van

het maaiveld of peilverhoging noodzakelijk. In alle deelge-

bieden van de gehele ecologische verbindingszone num-

mer 32 zijn de verschillende natuurdoeltypen aanwezig of

worden deze gerealiseerd, waarbij ieder gebied een eigen

karakteristiek zal behouden.

De doelsoorten en inrichtingseisen zijn uitgewerkt in het

Interim-advies van de Gebiedscommissie Oude Leede

(2000). In dit advies worden uitgangspunten gegeven voor

de maten van de ecologische verbinding, de landschappe-

lijke geleding en de cultuurhistorische waarden van het

gebied. In het advies zijn voor de ecologische verbindings-

zone de volgende inrichtingseisen genoemd: 

•  Minimaal 70 meter brede zone zonder recreatieve voor-

zieningen

•  Bij kruisingen met infrastructuur een doorgaande water-

gang van minimaal 5 m met een vrije hoogte van 1

meter met aan weerszijde een 0,5 m brede landstrook.

•  Aan weerszijde met kruisingen van infrastructuur een

aantrekkelijk biotoop van minimaal 0,5 ha.

In het advies is verder aangegeven dat de streefbreedte

voor de hele Vlinderstrik (recreatie en natuur) met groene

functies 400 meter is, met een kern met een streefbreedte

van 150 meter, minimaal 100 meter met voldoende ruimte

voor een goede recreatieve en ecologische verbinding tus-

sen Schieveen en Rottemeren.

De directe omgeving van de Vlinderstrik bestaat westelijk

uit landbouw en natuurgebied waaronder de Polder

Schieveen en de Ackerdijkse Plassen en oostelijk uit meer

stedelijke en recreatiegebieden waaronder het Lage en

Hoge Bergse Bos en het Schiebroekse park. De aanwezi-

ge infrastructuur, evenals de variatie in waterpeilen, in

deze gebieden vormen fysieke barrières voor een doorlo-
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pende ecologische verbinding door de Vlinderstrik. Ook de

omliggende kerngebieden verschillen in karakter en in

natuurdoeltypen; westelijk moeras, natuurplassen, natuur-

lijke oevers en natte bosgebieden en oostelijk droog park-

bos en plantsoen en recreatieplassen. Hierdoor is de

Vlinderstrik een overgangszone van het natte, open karak-

ter van Schieveen naar het meer gesloten en bosrijke

karakter van de Rottemeren. 

3.5  Aansluiting op omliggende plannen

De planontwikkeling van een aantal gebieden in de directe

omgeving heeft invloed op de ontwikkeling van de

Vlinderstrik. Direct grenzend aan de Vlinderstrik ligt aan de

westzijde Polder Schieveen en aan de oostzijde de

Boterdorpse Polder. De ecologische en recreatieve verbin-

dingen in de Vlinderstrik moeten doorlopen in beide

genoemde polders. 

In Polder Schieveen wordt een Science- en Businesspark

ontwikkeld in samenhang met een natuurgebied. Het

natuur- en recreatiegebied sluit aan op de Ackerdijckse

Plassen en zal door Natuurmonumenten beheerd worden.

Nieuwe fietspaden zorgen voor een netwerk van paden

door het gebied aansluitend op de regionale fietsroutes.

De recreatieve en ecologische verbinding van de

Vlinderstrik kunnen hier op aansluiten. 

In de Boterdorpse Polder wordt de Vinex-locatie

Wilderszijde gerealiseerd. Wilderszijde wordt gebouwd in

de nabijheid van Rotterdam Airport. Het deel van het plan-

gebied dat binnen de 35Ke-zone ligt, wordt ingericht als

groengebied met een landschappelijke, ecologische en

recreatieve functie. Dit Park de Polder vormt ook de scha-

kel in de ecologische en recreatieve verbinding tussen de

Vlinderstrik en het Lage en Hoge Bergse Bos. In aanslui-

ting op de fietsverbinding door de Vlinderstrik wordt een

fietsroute aangelegd naar het centrum van

Bergschenhoek.

Ook het in ontwikkeling zijnde Landscheidingspark sluit

direct aan op de Vlinderstrik.  Dit park is 72 ha groot met

een lengte van 3,5 km en een breedte van 108-340 meter.

Het strekt zich uit vanaf de Wildersekade tot aan de grens

met Bleiswijk, aan de oostzijde begrensd door de HSL en

ZoRo-bus en aan de westzijde door de landscheiding en

de nieuwe woonwijk Rodenrijse Zoom. Het wordt een

groene verbinding met de Vlinderstrik en een doorzetting

van het fietspad over de landscheiding. Langs de HSL

wordt een markant vormgegeven grondwal voorgesteld,

waarin het park-programma kan worden opgenomen.

Langs de landscheiding wordt het park zo open mogelijk

gelaten, hier bestaat de inrichting uit grasvelden en losse

boomgroepen. Aan beide uiteinden van het park, bij de

Wildersekade en bij de grens met Bleiswijk, wordt een

natuurpark aangelegd met veel water en rietlanden. In het

centrale gedeelte worden enkele voorzieningen aange-

legd, voor het overige wordt het een volledig openbaar

toegankelijk park met grasvelden om te picknicken of een

balletje te trappen.
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3.6  Waterhuishouding en bodem

Huidige waterstructuur

De waterhuishouding in de polders is op het (agrarisch)

gebruik ingericht door een peilbeheer dat is afgestemd op

deze functie. Aan de noordrand is lintbebouwing aanwezig

langs de Rodenrijseweg. Deels is de bebouwing aange-

legd op het niveau van de Rodenrijseweg welke een kade

vormt voor de Binnenboezem. Bebouwing die op enige

afstand van de binnenboezem staat, ligt in het algemeen

op polderniveau. De binnenboezem vormt de verbinding

naar de Delftse Schie en is in beheer en onderhoud bij het

Hoogheemraadschap van Delfland. Beide polders zijn vrij

diepe droogmakerijen met een maaiveldhoogte die varieert

tussen NAP -4,5 en -5,5 meter. Vanwege de diepe ligging

is in beide polders sprake van een vrij grote kweldruk. De

kwel is voedselrijk en vermoedelijk licht brak.Het neerslag-

overschot in deze regio is circa 0,4 meter per jaar, wat

inhoudt dat er per jaar 40 centimeter overtollig water uit

het gebied gepompt moet worden. De Zuidpolder en de

Schiebroekse Polder zijn gelegen in twee verschillende

waterschappen. 

-Zuidpolder
De Zuidpolder ligt in het beheergebied van het

Hoogheemraadschap van Delfland.. Het zomer- en winter-

peil is respectievelijk NAP -5,60 en -5,80 meter. De droog-

legging in de Zuidpolder is op veel plaatsen met slechts

20-40 cm beperkt en alleen geschikt voor veeteelt. 

De Zuidpolder is een afgebakende eenheid met een eigen

gemaal en diverse inlaatpunten om het waterpeil te beheer-

sen. Van west naar oost loopt een hoofdwatergang door de

polder die verbonden is met de kavelsloten die de kavels

ontwateren. Ongeveer halverwege de polder is de hoofd-

watergang verbonden met het gemaal aan de

Rodenrijseweg. De waterpeilen zijn in de hele polder gelijk.

-Schiebroekse Polder
De Schiebroekse Polder ligt in het beheergebied van het

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

De polder heeft een vast peil van NAP -5,95 meter met drie

onderbemalingen (-6,1 tot 6,35 meter) voor deelgebiedjes

met akkerbouw. De Schiebroekse Polder is meer een door-

stroompolder. Een inlaatpunt bevindt zich ten westen van

de Landscheiding, waar een watergang van de

Rodenrijseweg naar een tunnel onder de spoorlijn ten zui-

den van het bedrijventerrein Spoorhaven voert. Hier komt

het water op NAP -5,50 meter de Schiebroekse Polder bin-

nen. De watergang voert vanaf dit punt langs de west en

noordrand naar het oosten van de polder. Via stuwen is dit

water verbonden met het watersysteem van de Schiebroek-

se Polder. Via een duiker met stuw onder de Wildersekade

loost de Schiebroekse Polder het overtollige water op de

aangrenzende lager gelegen Boterdorpse Polder.
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Opgave voor waterkwantiteit en kwaliteit

Vanuit de Europese Unie, Rijk en provincie worden impul-

sen gegeven om te komen tot duurzaam waterbeheer.

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen willen de

manier waarop met waterbeheer wordt omgegaan begelei-

den en (bij)sturen middels een 'watertoets'. Door overleg

met de waterbeheerder dienen aspecten als (mogelijke)

wateroverlast, verdroging en waterkwaliteit volwaardig te

worden meegenomen in de planontwikkeling. De water-

toets zelf heeft in feite geen formele status, maar is primair

een hulpmiddel. De toets vindt vervolgens plaats met de

bestaande wetgeving, met name de Wet Ruimtelijke

Ordening, milieuwetgeving en het oppervlaktewaterbeheer. 

Als onderdeel van de watertoets wordt een waterparagraaf

geschreven. Deze bevat een beschrijving van de wijze

waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het

plan voor de waterhuishouding. Voor de Vlinderstrik is een

waterparagraaf geschreven waarin de verschillende

aspecten van duurzaam waterbeheer aan de orde komen.

Op basis van overleg met beide waterschappen, de voor-

studie 'Watersysteemverkenning Vlinderstrik' 6 en eerder

vastgelegd beleid zijn richtlijnen geformuleerd die bij de

herinrichting als randvoorwaarden moeten worden

beschouwd: geen peilverlagingen, een waterbergingseis

van tenminste 170 m3/ha voor natuur en agrarische func-

ties (in de Zuidpolder) en 10% van de toename aan ver-

hard oppervlak moet gecompenseerd worden met open

water in het gebied. De HSL, N471, Doenkade en bebou-

wing langs de noordrand van de Vlidnerstrik laten geen

peilverhoding toe. Bij peilopzet zullen deze geïsoleerd

moeten worden middels een kwelsloot.

Voor beide polders is een onderzoek uitgevoerd naar de

wateropgave. Uit onderzoek van het Hoogheemraadschap

van Delfland in de Zuidpolder bleek dat de polder voor het

huidige gebruik voldoende berging kent maar dat de

gemaalcapaciteit niet voldoende is. De bestaande gemaal-

capaciteit van 10 m3/minuut wordt daarom verhoogd naar

17 m3/minuut. 

Door het hoogheemraadschap van Schieland en de

Krimpenerwaard is in 2005 de wateropgave van de

Schiebroekse Polder bepaald. Uit deze studie blijkt dat er

voor het gebied bij het huidige gebruik geen opgave

bestaat. Ten oosten van de Wildersekade wordt momen-

teel gewerkt aan de Vinexwijk 'Wilderszijde'. Uitgangspunt

voor de ontwikkeling is dat de afvoer van water naar dit

gebied niet toeneemt. Schieland en de Krimpenerwaard

hanteert als richtlijn voor nieuw stedelijk gebied, bedrijven-

terrein en glastuinbouw een waterberging van 400 m3/ha

respectievelijk 700 m3/ha en 370 m3/ha.

In de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, waarvan de

Vlinderstrik als ecologische verbindingszone deel uit

maakt, dient de waterkwaliteit met voorrang te worden ver-

beterd. In en om natuurgebieden moeten woningen aange-

sloten zijn op de riolering en mogen geen riooloverstorten

aanwezig zijn. Water uit sloten langs drukke wegen moet

apart worden afgevoerd en gezuiverd. Het aansluiten op

de riolering zal niet in het kader van dit plan worden uitge-

voerd. Voorkomen zal moeten worden dat eventueel aan-

wezige riooloverstorten in de geplande ecologische zone

uitmonden. 

Bodem

Oppervlaktewater en grondwater zijn in beide polders

(zeer) voedselrijk; op meetpunten in de Zuidpolder en de

binnenboezem liggen de zomergemiddelden voor stikstof

en fosfaat ver boven de landelijke normen. De belangrijk-

ste bronnen van deze nutriënten zijn, naast de bemesting

van weilanden en akkers, de van nature zeer voedselrijke

kwel, ingelaten boezemwater, een riooloverstort en de

neerslag van fijnstof. De ecologische beoordeling van de

waterkwaliteit is hiermee vergeleken relatief gunstig.

Uit historisch bodemonderzoek is gebleken dat in het plan-

gebied zelf weinig bodemverontreinigende situaties zijn

gedocumenteerd. De verwachting is dat sprake is van een

gering aantal bodemverontreinigingen, met name gecon-

centreerdrond de kassen en bedrijven (oude tanks etc).

Voor het bestemmingsplan zal verdergaand bodemonder-

zoek plaatsvinden.

3.7  Milieu

Luchtkwaliteit

De concentraties binnen de Vlinderstrik blijven voor alle

stoffen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005 in de jaren 2006,

2010, 2015, 2020 ruim onder de grenswaarden. Wel wordt

langs de Doenkade de NO2 grenswaarde in 2010 over-

schreden tot ongeveer 16 meter vanaf de wegas, dit is

enkele meters vanaf de wegrand. De verwachting is dat de

overschrijding van de grenswaarden in 2017 verder afge-

nomen zal zijn. Wanneer de toekomstige A13/16 zal zijn

aangelegd, zal er een overschrijding van de NO2 grens-

waarde optreden tot ongeveer 30 meter van de wegas. De

overschrijdingsafstanden van de PM10 grenswaarde zijn

veel kleiner. 

Geluid

Binnen de Vlinderstrik zijn twee soorten geluidscontouren

van belang; de Ke- en de dB-geluidscontouren. De dB

richt zich op de geluidsintensiteit door de aanwezigheid

van wegverkeer. Een geluidscontour geeft op een bepaal-

de hoogte één berekende geluidsbelasting aan. Daarbij

wordt geen rekening gehouden met eventueel geluidsaf-

schermende werking van gebouwen. De Kosteneenheid

(Ke) is de maat voor de lawaaibelasting die op een

bepaalde plaats op de grond tengevolge van vliegverkeer

wordt ondervonden. De norm is gebaseerd op het aantal
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over- en langsvliegende vliegtuigen, het van deze vliegtui-

gen ondervonden maximale geluidsniveau en de verdeling

over het etmaal, waarbij bijvoorbeeld de late avond zwaar-

der telt dan de middag 7. 

Het gebied is geluidsbelast door de vele infrastructuur.

Slechts een klein deel voldoet aan de voorkeursgrens-

waarde 48 dB(A). Voor bouwen van gevoelige bestemmin-

gen in de hoogbelaste gebieden is het aanvragen van een

hogere waarde noodzakelijk waarna maatregelen getroffen

moeten worden om te voorkomen dat de maximale bin-

nenwaarde van 33 dB overschreden wordt. In zones met

een belasting boven de 63 dB(A) is het niet mogelijk

gevoelige bestemmingen te realiseren. In de onderstaande

kaart staat de 48 dB(A)-geluidscontour aangegeven van

de omliggende en doorkruisende wegen. 

Voorkeurs- Hogere waarde Maximale

grenswaarde binnenwaarde

Buitenstedelijke wegen 48 dB 53 dB * Woning: 33 dB

Binnenstedelijke wegen 48 dB 63 dB * Woning: 33 dB

* Bij een overschrijding van de voorkeursgrens-

waarde dient er een hogere waarde te worden 

aangevraagd. Vervolgens zijn maatregelen 

noodzakelijk om de binnenwaarde van 33 dB 

niet te overschrijden. Bij bepalen van maximale 

binnenwaarde is er geen aftrek van artikel 110g 

Wgh mogelijk.

Binnen de 35 Ke-geluidscontour van Rotterdam Airport

mogen geen nieuwe gevoelige bestemmingen worden

gerealiseerd. Los van deze wettelijke grenzen hanteert de

gemeente Rotterdam (vooralsnog) de 20 Ke-grens voor de

ontwikkeling van woningbouw. Daarnaast bestaat de Bkl-

contour voor kleine luchtvaartuigen. De 47Bkl geeft de

grens aan voor het wel of niet mogen bouwen van geluids-

gevoelige bestemmingen zoals woningen. De Bkl-contour

valt niet binnen de Vlinderstrik.

Externe Veiligheid: Rotterdam Airport

Vanwege de ligging van Rotterdam Airport in de directe

omgeving, beïnvloedt het vliegveld de Vlinderstrik wat

betreft geluid en externe veiligheid. Daarom zijn in de

onderstaande kaart, naast de geluidscontouren, ook de

veiligheidscontouren weergegeven. 

De huidige ligging van de 10-6 IR contour zal veranderen.

Dit hangt samen met een lopend onderzoek naar de nieu-

we aanwijzing voor Rotterdam Airport (waarbij ook nieuwe

berekeningen zullen plaats vinden). Hoe de nieuwe con-

touren precies gaan lopen is nog niet bekend. Tot die tijd

geldt de huidige loop van de IR contouren.

De Vlinderstrik bevindt zich volgens de huidige contouren

binnen de invloedssfeer van het vliegverkeer van

Rotterdam Airport. De maatgevende 10-6 contour valt bin-

nen het gebied, waarbinnen geen nieuwe ontwikkelingen

met gevoelige bestemmingen mogen plaatsvinden.

Bovendien bevindt de Vlinderstrik zich geheel binnen de

10-7 contour. Verdichtingen van ruimtelijke functies die

gepaard gaan met een hogere personenaanwezigheid ver-

hogen het groepsrisico binnen deze contour. Voor plannen

die het groepsrisico doen toenemen geldt een bestuurlijke

verantwoordingsplicht. 

Externe veiligheid: 

leidingen en vervoer gevaarlijke stoffen

Een inventarisatie is gemaakt van ondergrondse leidingen

voor transport gevaarlijke stoffen in de studiegebieden

Schiezone en Vlinderstrik. De resultaten van deze inventa-

risatie 8 zijn te zien in de onderstaande kaart. Hieruit komt

naar voren dat langs het gebied - en ten dele in het gebied

- een 40 bar hoge druk aardgasleiding (12 inch diameter)

loopt van de Gasunie. De bebouwingsafstand van deze

leiding bedraagt 14 meter en de toetsingsafstand bedraagt

30 meter 9. Bovendien ligt er een aardgastussenstation in 
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Geluids- en veilgheidscontouren van Rotterdam Airport

7 http://www.milieuhulp.nl/luchtvaart/page.php?
antwoord=1&id =200&page=algemeen

8  Sector document externe veiligheid van de provincie Zuid-Holland
en het leidingen register van Gemeentewerken Rotterdam

9 Deze afstanden volgens vigerende regelgeving.
Voor aardgasleidingen wordt door het Rijk gewerkt aan nieuwe
(ruimere) veiligheidsafstanden, deze zijn nog niet bekend.



het gebied. Bij een aardgasreduceerstation wordt de druk

verlaagd en wordt aardgas van lagere druk verder getrans

porteerd naar de afnemers. Bij het inrichten van het

gebied dient rekening te worden met deze veiligheidszo-

nes en de bereikbaarheid van de leidingen. Er moet nog

nader onderzoek naar andere provinciale en regionale lei-

dingen, die door het gebied kunnen lopen en op dit

moment niet bij de gemeente bekend zijn, plaatsvinden.

Over de A13 en de GK van Hogendorpweg vindt vervoer 

van gevaarlijke stoffen plaats. Dit brengt echter geen ver-

hoogd risico voor de Vlinderstrik met zich mee.

Andere regelgeving vanwege Rotterdam Airport

In het kader van de herziening van de luchtvaartwetgeving

heeft de Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaartuigen

een voorstel ontwikkeld voor het vaststellen van vogelbe-

heersgebieden rond vliegvelden. De formele regelgeving

wordt nog ontwikkeld, maar het is al duidelijk dat binnen 6

kilometer van de start- en landingsbaan van een luchtha-

ven nieuwe vogelaantrekkende elementen worden verbo-

den 10. De Vlinderstrik valt geheel binnen deze grens. Dit

betekent dat een maximaal hoeveel aangesloten open

water van 3 ha is toegestaan.
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Ligging van leidingen in het gebied

Maximale bebouwingshoogten i.v.m. zendmast Rotterdam Airport
10 Schrijven van minister Netelenbos aan de burgemeester van

Bergschenhoek d.d. 4 december 2000 i.v.m. plannen rond de
‘Boterdorpse Plas’



Daarnaast gelden er nog hoogtebeperkingen voor gebou-

wen en bomen vanwege de aanwezigheid van een zend-

mast voor Rotterdam Airport in het uiterste zuidwesten van

de Schiebroekse Polder. Onderstaand schema geeft de

hoogtebeperkingen aan in het oostelijk deel van de

Vlinderstrik maximaal 10 tot 20 meter, in het westelijk deel

van de Vlinderstrik deel 30 tot 40 meter. 

3.8  Inpassing van (nieuwe) infrastructuur

Onderdoorgangen

De tracés van de HSL, RandstadRail en N471 zijn van

invloed op de inrichting van het natuur- en recreatiegebied

in de Vlinderstrik. Onder een aantal verbindingen zijn al

onderdoorgangen gerealiseerd die de loop van de toekom-

stige ecologische en recreatieve verbindingen bepalen.

De HSL komt via een tunnel de Schiebroekse Polder in en

verlaat het gebied middels een viaduct over de Wilderse-

kade. In het grondlichaam daartussen zijn drie onderdoor-

gangen gerealiseerd die alle drie geschikt zijn voor een

ecologische en recreatieve verbinding.  In september 2006

is de aanleg van het zuidelijk deel van de N471 voltooid.

Deze provinciale weg van Pijnacker, via Berkel en

Rodenrijs naar Rotterdam, loopt dwars door de Zuidpolder

en sluit in Rotterdam aan op de G.K. van Hogendorpweg.

Onder de provinciale weg is in de Zuidpolder een onder-

doorgang gerealiseerd die geschikt is voor recreatie en

natuur.  In de spoordijk van RandstadRail is ter hoogte van

de halte Rodenrijs een fietstunnel gerealiseerd.  Ten zui-

den van Spoorhaven is al een duiker aanwezig, die opge-

waardeerd dient te worden tot faunapassage. 

Toekomstige infrastructurele projecten

- RandstadRail/ZoRo-bus
RandstadRail is een lightrailverbinding tussen Rotterdam

en Den Haag, die gerealiseerd is op de voormalige

Hofpleinlijn. Het station Rodenrijs wordt iets ten zuiden van

de huidige halte geheel nieuw aangelegd, inclusief bijbe-

horende voorzieningen. Bij deze halte wordt een P&R-par-

keerplaats met 200 parkeerplaatsen en een onderdoor-

gang voor fietsers en voetgangers gerealiseerd. Onderdeel

van de hoogwaardige OV-verbinding RandstadRail is een

hoogwaardige busverbinding tussen Zoetermeer en

Rotterdam, waarvoor de eindhalte bij station Rodenrijs

komt. Deze ZoRo-bus wordt voornamelijk op een vrijlig-

gende busbaan uitgevoerd. Het tracé volgt vanaf station

Rodenrijs het Landscheidingstracé (langs het fietspad) tot

aan de Wildersekade. 
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-  A13/16
In het zuidelijk gedeelte van de Zuidpolder en de

Schiebroekse Polder, parallel aan de Doenkade, is in dit

masterplan een reserveringszone opgenomen voor de toe-

komstige rijkswegverbinding tussen de A13 en de A16, de

A13/16. Het voorbereidende onderzoek ten behoeve van

de tracénota/MER is gereed. Hierin wordt een groot aantal

tracévarianten voor de A13/16 bekeken. Er is nog geen

keuze gemaakt voor een bepaalde variant. De ruimtelijke

invulling van de reserveringszone valt buiten het master-

plan Vlinderstrik. Wel is het voor het functioneren van de

Vlinderstrik als recreatief knooppunt van verschillende

fietsverbindingen van groot belang dat de bestaande

noord-zuid gelegen fietsverbindingen na aanleg van de

A13/16 gehandhaafd blijven.

- N209/Doenkade
Rond 2010 wordt de N209/Doenkade verdubbeld. Op dit

moment wordt door de provincie gewerkt aan het ontwerp

voor de weg. Met name tussen de A13 en de N471 vraagt

de Doenkade om capaciteitsvergroting. 

Wanneer het bedrijventerrein Schieveen zal worden aan-

gelegd, zal de aansluiting van de Oude Bovendijk op de

N209/Doenkade verdwijnen. In Schieveen zal een nieuwe

aansluiting op de N209/Doenkade worden gerealiseerd, de

Oude Bovendijk zal hierop aangesloten worden via een,

parallel aan de N209/Doenkade lopende, doorgaande weg

in Schieveen.

3.9  Inpassing van huidige en nieuwe bebouwing 

Omgaan met de huidige bebouwing

Naast de nieuwe functies recreatie en de ecologische ver-

bindingszone blijven een aantal huidige functies in het

gebied behouden.  Zo blijven de woningen en bedrijven

langs de Rodenwijseweg en de woonwijkjes die daar ach

ter liggen hun huidige functie houden. In de Stuurgroep 

Vlinderstrik is eveneens besloten dat het bebouwingsblok 

ten westen van de Wildersekade de huidige functies

behoudt, evenals de huizen en percelen langs de

Zwarteweg.

Toepassen van de regeling Ruimte voor ruimte

In de bebouwing die behouden blijft zijn op een aantal

locaties kassen en andere bedrijfsbebouwing aanwezig.

Uit landschappelijk oogpunt is het wenselijk dat er in geval

van bedrijfsbeëindiging van de nog aanwezige bedrijven

sanering van deze bedrijfsbebouwing plaatsvindt. Het is

mogelijk om, met toepassing van de provinciale regeling

Ruimte voor Ruimte, deze bestemming om te zetten naar

woonbestemming. Dit wil zeggen dat in ruil voor sloop van

kassen en bedrijfsbebouwing de bouw van enkele extra

woningen wordt toegelaten. De bouw van extra woningen

wordt echter alleen toegestaan op locaties die ruimtelijke

verantwoord zijn en voldoen aan milieuwetgeving.

Ruimte voor recreatieve voorzieningen

De Vlinderstrik heeft een belangrijke functie als recreatieve

en ecologische schakel tussen Midden-Delfland en de

Rottemeren. De RandstadRail-halte leent zich uitstekend

om het gebied gemakkelijk met hoogwaardig openbaar
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vervoer te bereiken, waardoor het toegangspoort vormt

voor recreanten vanuit het omliggende stedelijk gebied.

Hier kunnen recreanten hun fiets- of wandeltocht beginnen

of beëindigen. De ligging van de halte geeft ook aanleiding

om mogelijkheden te bieden voor een beperkt bebouwd

programma voor recreatieve voorzieningen die een duide-

lijke relatie hebben met het natuur- en recreatiegebied. De

locatie voor dit zogenaamde recreatieve concentratiepunt

is aan de westzijde van de Randstad-railhalte gesitueerd

vanwege de goede bereikbaarheid van deze locatie met

openbaar vervoer en auto.

3.10  Hoeveelheid in te richten oppervlakte 

In de PKB is een plangebied aangegeven met een opper-

vlakte aangegeven van circa 160 hectare. Binnen de gren-

zen van dit plangebied moet de realisering van de 100

hectare natuur en recreatie plaatsvinden. Door de stuur-

groep Vlinderstrik is aangegeven dat de bestaande woon-

en bedrijfsbouwing behouden blijft. Na aftrek van infra-

structuur en bebouwing blijft circa 140 hectare onbebouwd

gebied over. In eerdere fasen van planvorming was er nog

sprake van ruimte voor sportvelden (vanuit Lansingerland)

of volkstuinen (vanuit Rotterdam) in de resterende 40 hec-

tare. De stuurgroep Vlinderstrik heeft aangegeven dat aan

ruimte voor volkstuinen geen behoefte meer is en de

gemeente Lansingerland ziet af van de verplaatsing van

sportvelden. De stuurgroep Vlinderstrik heeft de ambitie

aangegeven dat de overige 40 ha worden ook ingericht als

natuur- en recreatiegebied. Daarmee komt de totale het

oppervlakte nieuw natuur- en recreatiegebied in de

Vlinderstrik uit op 140 hectare. Dit masterplan is een plan

voor de totale 140 hectare.

3.11  Alle uitgangspunten op een rij

Als conclusie van dit hoofdstuk staan in onderstaande

schema alle uitgangspunten op een rij die van belang zijn

voor dit masterplan.

thema uitgangspunt

recreatie Het gebied heeft zowel een regionale functie (schakel 

tussen Midden-Delfland en Rottemeren) voor recreanten

als een lokale voor de direct omwonenden

natuur - Mogelijk maken van een gedeelte van de ecologische 

verbinding tussen Schieveen en Rottemeren

- Goede ecologische aansluiting op Schieveen en Park 

de Polder realiseren

waterhuishouding - Geen opgave voor waterberging 

- Bestaande infrastructuur en bebouwing laten geen peil

stijging toe

- Toename van verhard oppervlakte moet worden gecom

penseerd met 10% water

- Geen afwenteling van waterproblemen naar naburige 

gebieden

milieucontouren - Rekening houden met alle aanwezige contouren en 

regelgeving (geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit, 

Rotterdam Airport)

inpassing - Rekening houden met reeds gerealiseerde onderdoor-

infrastructuur gangen voor natuur en recreatie

- Rekening houden met de inpassing van de ZoRo-bus-

baan en de reserveringszone voor A13/16

inpassing huidige - De bestaande lintbebouwing langs de Rodenrijseweg

en nieuwe en Wildersekade blijft behouden, even als bebouwing

bebouwing langs de Zwarteweg

- Nabij de Randstadrail-halte wordt ruimte geboden aan 

gebouwde recreatieve voorzieningen

oppervlakte Naast de opgave vanuit PMR om 100 hectare in de 

Vlinderstrik in te richten worden ook de resterende 40 

hectare onderdeel van het natuur- en recreatiegebied
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Dit hoofdstuk geeft op basis van de voorgaande uitgangs-
punten het plan aan voor de inrichting van de Vlinderstrik
tot natuur- en recreatiegebied.

4.1   Het masterplan in hoofdlijnen

Eindbeeld

De ontwikkeling van een gebied waar natuur én recreatie

met elkaar moeten worden gecombineerd is een boeiende

opgave. Nieuwe groengebieden zijn immers in de meeste

gevallen primair gericht op natuurontwikkeling óf recreatie.

De vraag is hoe een natuur- én recreatiegebied er uit zou

moeten zien. In de UWO wordt slechts gesteld dat 100

hectare als ecologische verbindingszone én als recreatief

uitloopgebied moet worden ingericht. 

De ambitie van alle betrokken partijen is bovendien groter.

De Stuurgroep Vlinderstrik heeft besloten te werken naar

een eindbeeld met een integrale ontwikkeling naar een

natuur- en recreatiegebied met fietsverbindingen en een

wandelpadenstructuur voor de gehele Zuid- en Schie-

broekse Polder; samen ongeveer 140 hectare. Het gebied

moet goed bereikbaar zijn en aansluiten op de stedelijke

recreatieve behoeften. Deze behoeften bestaan vooral uit

wandelen, fietsen en dagrecreatie. Tenslotte dient het

gebied te functioneren als ecologische verbindingszone.

Het eindbeeld dat voor de Vlinderstrik wordt nagestreefd is

een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied dat

als eenheid wordt ervaren door de gebruiker. Het natuur-

en recreatiegebied zal bestaan uit een afwisselend land

schap van ruige open waterrijke milieus, open weides en

struweel afgewisseld met groepen en lanen van bomen.

Waar mogelijk worden hierin elementen van het bestaande

weidelandschap geïntegreerd 11. Binnen de 140 hectare

bestaat een reservering voor circa 6,5 hectare dat gebruikt

kan worden als recreatief concentratiepunt.

Concept en zonering

De recreatieve fietsverbinding van west naar oost is lei-

dend in het ontwerp en moet zorgen voor een makkelijke

oriëntatie voor de recreant in een gebied dat doorsneden

wordt door infrastructuur. De reeds gebouwde onderdoor-

gangen onder de infrastructuur bepalen de loop van deze

centrale recreatieve verbinding. De centrale recreatieve

verbinding bevat naast een fietsverbinding ook een parallel

lopende wandelverbinding. De centrale recreatieve verbin-

ding loopt langs het recreatief concentratiepunt. 

Ten behoeve van de oriëntatie vormt de centrale recreatie-

ve verbinding een duidelijke scheiding tussen twee deelge-

bieden met een eigen karakter en functie: een noordelijke

zone en een zuidelijke zone. Aansluitend aan de lintbebou-

wing langs de Rodenrijseweg behoudt de noordelijke zone

een open karakter met een recreatieve functie. De zuidelij-

ke zone is de invulling van de ecologische verbindingzone

met een natuurlijk karakter. De inrichting van de zuidelijke

zone is aan de zuidkant flexibel omdat het tracé van de

toekomstige rijksweg A13/16 nog niet vastgesteld is. Als

de A13/16 niet de volledige ruimtereservering nodig heeft,

kan de zuidelijke zone naar het zuiden uitgebreid worden.
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Hoofdstuk 4  -  Masterplan

noordelijke zone:

recreatief en open

centrale recreatieve verbinding:

recreatieve fiets- en wandelroute en RCP

zuidelijke zone: natuurlijk en flexibel i.v.m. A13/16

11 Besluit stuurgroep Schiebroekse Polder en Zuidpolder, juni 2003



Daarnaast is in het ontwerp onderscheid tussen de west-

en de oostkant van de Vlinderstrik in aansluiting op de

omliggende gebieden. Aan de westkant sluit het ontwerp

aan op het open en natte polderlandschap in Schieveen.

Aan de oostkant waar meer omliggende bebouwing is sluit

het ontwerp aan op het meer bos- en boomrijke parkland-

schap van Park de Polder. 

Invulling aan de opgave vanuit PMR

Dit masterplan geeft concreet de volgende uitwerking aan

de opgave vanuit PMR, zoals vastgelegd

in de Uitwerkingsoverkomst:

1. UWO: “Het gebied zal worden ingericht als een recrea-

tief uitloopgebied: het betreft een gebied dat vanuit het

aanliggende stedelijk gebied bereikbaar is (aansluiten-

de infrastructuur) en met functies die aansluiten bij de 

stedelijke behoeften zoals sporten, wandelen en dagre-

creatie. Het gebied zal als hoofdfunctie natuur en

recreatie hebben, maar daarbinnen zijn andere functies

- zoals agrarische bedrijvigheid en bestaande bebou-

wing, transport, infrastructuur en waterkering - moge-

lijk. De functie staat los van de eigendomssituatie.”

Uitwerking in masterplan:

• De hele Vlinderstrik wordt openbaar toegankelijk voor

wandelaars, fietsers en andere vormen van recreatie.

Er komt een doorgaande fiets- en wandelverbinding. 

De noordelijke zone wordt toegankelijk voor wande-

laars, de zuidelijke zone vanwege de natuurfunctie

beperkt toegankelijk voor wandelaars

Onderstaande figuren geven aan dat de toegankelijkheid

in de Vlinderstrik groter zal worden
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2. UWO: “Het gebied zal worden ingericht als ecologische

verbindingszone tussen het Rottemerengebied en de

Groenblauwe Slinger.”

Uitwerking in masterplan:

• De zuidelijke zone word de schakel van de genoemde

ecologische verbindingszone

3. UWO: “De infrastructurele barrières die gevormd wor-

den door de N471, de HSL en RandstadRail zullen wor-

den ingepast.”

Uitwerking in masterplan:

• Op een aantal locaties zijn al onderdoorgangen onder

infrastructuur gerealiseerd. Deze zijn leidend voor de

recreatieve en ecologische verbindingen. Waar nodig

worden extra verbindingen voor recreatie en ecologie

gerealiseerd

In de volgende paragrafen worden de drie deelgebieden

nader toegelicht.

4.2  Centrale recreatieve verbinding

Recreatieve fiets- en wandelverbinding

Dwars door de Vlinderstrik, in oost-west richting, komt een

nieuwe recreatieve verbinding. Een vrijliggend fietspad en

een vrijliggend wandelpad dat voor allerlei typen recrean-

ten te gebruiken is. De route ligt wat verhoogd op een

kade zodat het omliggende landschap goed ervaren kan

worden. Verharding in de vorm van asfalt van zowel het

fiets- als wandelpad zorgt ervoor dat de route in alle jaar-

getijden toegankelijk is en er een duidelijke scheiding is

tussen fietsverkeer en langzamer verkeer. Het wandelpad

kan ook goed gebruikt worden door  kinderwagens en

scootmobiels. 

De route sluit aan op de bestaande en toekomstige fiets-

en wandelpaden in de omliggende groengebieden, zoals

Schieveen en park De Polder en het bestaande fietspad

op de landscheiding in de Schiebroekse Polder. De route

van de centrale recreatieve verbinding wordt mede

bepaald door de aanwezige onderdoorgangen bij de N471,

de RandstadRail en de HSL.

Het profiel van de kade is aan beide zijden flauw. Aan de

zuidzijde is een inrichting met kort gemaaid gras, waardoor

het mogelijk is om hier te picknicken of even te rusten in

het gras. Een nieuw te graven watergang aan de zuidkant

scheidt de centrale recreatieve verbinding van de natuurlij-

ke zuidelijke zone. De watergang draagt bovendien bij aan

een makkelijke oriëntatie voor de recreant. Rond de

Vlinderstrik zijn op dit moment geen aparte ruiterpaden

aanwezig of gepland. In Schieveen komen geen ruiterpa-

den. Indien er regionaal behoefte is kan in de centrale ver-

binding een doorlopend ruiterpad worden aangelegd.
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Langs de centrale recreatieve verbinding komen enkele

(picknick)banken en informatieborden. De informatiebor-

den geven aan welke routes in het gebied lopen richting

Rottemeren en Midden-Delfland en geven op interessante

plekken aan wat er te zien is aan natuurwaarden. 

Recreatief concentratiepunt

De aanwezigheid van de Randstadrail-halte en de goede

bereikbaarheid per auto zijn aanleidingen om binnen het

gebied een locatie van circa 6,5 hectare te reserveren

voor gebouwde recreatieve voorzieningen in een zoge-

naamd recreatief concentratiepunt. De locatie is gelegen in

de gemeente Lansingerland, direct ten westen van station

Rodenrijs langs de Landscheiding. De locatie van de

gebouwde voorzieningen ligt zowel buiten de veiligheids-

(10-6) als geluidscontour (35 Ke) van Rotterdam Airport. 

Er is hier plaats voor maximaal vier voorzieningen die een

recreatief en toegankelijk karakter hebben. Hierbij kan

worden gedacht aan een kinderboerderij, bezoekerscen-

trum, horeca, midgetgolf etc. De locatie zal worden ontwik-

keld door marktinitiatieven en dient aan te sluiten bij het

karakter van de rest van het natuur- en recreatiegebied.

De recreatieve voorzieningen zullen nadrukkelijk een bui-

tenfunctie moeten hebben.

Voor de ontsluiting van het plangebied met de auto wordt uit-

gegaan van de bestaande infrastructuur via de Land-schei-

ding. De capaciteit van deze weg is medebepalend voor ont-

wikkelingsmogelijkheden en bezoekersaantallen van het

recreatief concentratiepunt. Het recreatief concentratiepunt

krijgt een eigen ontsluitingsweg. Als de ontsluitingsweg wordt

aangelegd kan ook een recreatieve verbinding met de cen-

trale recreatieve verbinding worden gemaakt.

Binnen het recreatief concentratiepunt wordt onderscheid

gemaakt in een bebouwd en onbebouwd gedeelte. 

De bebouwing wordt samen met het parkeren geconcen-

treerd in het midden van de locatie langs de nieuw aan te

leggen ontsluitingsweg. Om de zichtbaarheid vanaf de

Landscheiding richting de rest van het natuur- en recrea-
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tiegebied te behouden is het bebouwde gedeelte in oost-

west-richting georiënteerd. Aan weerszijden van deze

bebouwingsstrook is ruimte voor de groene en open

recreatieve activiteit van de voorzieningen.

Aan de gebouwen en de omgeving van de recreatieve

voorzieningen worden eisen gesteld aan de beeldkwaliteit. 

Eisen t.a.v. Richtlijnen

Situering op - Indien het perceel zich aan de Landscheiding 

de kavel bevindt, dient de voorgevel zich op de Landscheiding 

te richten;

- Entrees dienen georiënteerd te zijn op de ontsluitings-

weg;

- Het zicht op de omliggende natuur en landschap moet

zoveel als mogelijk behouden blijven.

Bouwvolume - Maximale footprint van 1500 m2;

- Architectonisch moet gebouwen aansluiten op de 

natuurlijke omgeving, de contouren van gebouwen 

vormen zich naar het landschap.

Bouwhoogte - Gebouwen worden in maximaal twee lagen gesitu-

eerd;

- Maximale bouwhoogte aan de oostzijde: 10 m. hoog;

- maximale bouwhoogte aan de westzijde : 8 m. hoog.

Gevelindeling - De gevel(s) aan de Landscheiding moet transparant 

en herkenbaar zijn om zo een volwaardige entree, 

samen met de bestaande bebouwing van 

Spoorhaven, van het dorp te vormen;

- De achterzijde moet aansluiting vinden bij de natuur 

in massa en vorm;

- Gevels dienen een horizontale geleding te krijgen.

Kleurgebruik - Natuurlijke en rustige kleurstelling.

Dakvorm - Organische dakvormen of kappen.

Installaties - Installaties dienen binnen de hoofdmassa te worden

en opslag verwerkt;

- Buitenopslag dient zoveel als mogelijk voorkomen te 

worden. Wanneer buitenopslag toch noodzakelijk is 

dient dit aan het zich onttrokken te worden d.m.v. een

bouwkundige duurzame oplossing.

Materiaalgebruik - Gebruik maken van natuurlijke duurzame materialen;

- Inzetten van transparantie tegen massaliteit.

Terreinafscheiding - Percelen dienen op een natuurlijke wijze, bijvoorbeeld

door middel van een sloot of groene wal/haag, te wor-

den omsloten.

Parkeerterrein - Het te realiseren parkeerterrein dient een natuurlijke 

en groene uitstraling te krijgen in aansluiting op omlig-

gende natuur en landschap. Gebruik van halfverhar-

ding, boombeplating en een groene omzoming vor-

men daarbij de basiseisen.

4.3  Zuidelijke zone

De zuidelijke zone biedt ruimte aan de ecologische verbin-

dingszone en vormt een schakel in een groter netwerk tus-

sen Midden Delfland/Ackerdijkse Plassen en het Rotteme-

rengebied. Het globale tracé van deze ecologische verbin-

dingszone door de Vlinderstrik wordt in eerste instantie

bepaald door de locaties van reeds gerealiseerde onder-

doorgangen onder de N471 en HSL. Tevens dient de ver-

binding aan te sluiten op de omgeving: via het noordwes-

ten van de Zuidpolder naar Schieveen en via het zuidoos-

ten van de Schiebroekse Polder naar het Park de Polder 12.

Het tracé en de dimensionering van de ecologische verbin-

ding zijn gebaseerd op de resultaten van de gebiedscom-

missie Oude Leede. Hierin is bepaald dat de ecologische

verbinding gemiddeld 100 meter breed moet zijn met een

minimum van 70 meter breed 13. Rond infrastructurele bar-

rières moet er meer ruimte zijn (0,5 ha) en schuilmogelijk-

heden om de rust voor de diersoorten te garanderen. De

zuidelijk zone is breed gedimensioneerd, soms wel tot 500

meter. Op een tweetal plekken is de breedte 100 meter.

Daarmee voldoet de zuidelijke zone aan de eisen van de

gebiedscommissie Oude Leede.

Doelsoorten en natuurdoeltypen

Het type ecologische verbinding zoals de provincie in het

Beleidsplan Natuur en Landschap (1991)  heeft aangege-

ven in het is een zone met bos- en moeraselementen

(stapstenen) die geschikt is voor kritische diersoorten

(doelsoorten). Dit zijn de grootoorvleermuis, watervleer-

muis, bunzing, hermelijn, wezel, gehakkelde aurelia, land-

kaartje en houtpantserjuffer. 

In het Interim Advies van de Gebiedscommissie Oude

Leede (2000) zijn voor de geformuleerde doelsoorten ver-

Referentiebeelden gebouwen

12 Besluit stuurgroep Schiebroekse Polder en Zuidpolder, juni 2003 13 Interim Advies Gebiedscommissie Oude Leede; besluit stuurgroep   
Schiebroekse Polder en Zuidpolder juni 2003



schillende soorten gevarieerde biotopen benoemd. Zo zijn

bosschages, ruigten, bloemrijk grasland, natuurvriendelijke

oevers en open water ideale natuurdoeltypen voor de

gehakkelde aurelia (een vlindersoort), watervleermuis, her-

melijn en egel. Andere zijn meer uitgesproken moeras-

soorten, zoals waterspitsmuis en rietzanger. In het gebied

zullen daarom verschillende biotopen gecombineerd moe-

ten worden ontwikkeld. Ook voor andere bijzondere soor-

ten (die niet in beleidsstukken worden genoemd) is deze

ecologische verbinding belangrijk. Dit zijn met name:

noordse woelmuis, dwergmuis, oranjetipje (nog een vlin-

der), rosse woelmuis, en bijzondere planten die voorko-

men in bloemrijk rietland, nat grasland en bos.  

De doelsoorten voor de Vlinderstrik hebben elk een mini-

mum areaal aan leefgebied nodig voor een gezonde kern-

populatie. Tevens stellen ze een aantal meer kwalitatieve

eisen aan hun leefomgeving zoals het voorkomen van plan-

tensoorten, structuur en oppervlak van de vegetatie, type

bodem en natheid van de bodem. Een natuurdoeltype is

een combinatie van biotische (b.v. vegetatie) en abiotische

(b.v. waterkwaliteit) kwaliteiten in een gebied. De aanwezig-

heid en het oppervlak van een natuurdoeltype in een gebied

zijn van invloed op het voorkomen van de gewenste dier-

soorten. Voor de Vlinderstrik zijn de natuurdoeltypen dan 

ook als bouwstenen voor de natuurontwikkeling gekozen.

In de onderstaande tabel staan de noodzakelijke natuur-

doeltypen aangegeven.

De soorten wezel, bunzing, hermelijn, gehakkelde aurelia,

landkaartje en houtpantserjuffer zijn minder kritisch ten aan-

zien van hun leefgebied. De belangrijkste inrichtingseis van

de wezel, bunzing en hermelijn is de aanwezigheid van vol-

doende voedsel (voornamelijk muizen) en dekking (bijv.

houtwallen, greppels, akkers en boszomen). De gehakkelde

aurelia en het landkaartje leven in bos(randen) en hebben

als belangrijkste inrichtingseis de aanwezigheid van waard-

planten als brandnetel, hop en iep. Gezien zijn levenswijze

komt de houtpantserjuffer vooral voor langs stilstaande en

zwakstromende wateren met overhangende bomen en strui-

ken.

In de Vlinderstrik ligt de speelruimte in het beïnvloeden

van de abiotische factoren. Dit kan door het vergraven van

de bodem of het opzetten van het oppervlaktewaterpeil.

De waterkwaliteit en het bodemtype variëren te weinig en

is nauwelijks tot niet te beïnvloeden. De natuurdoeltypen

zullen tevens aansluiten op de gewenste ontwikkelingen in

Polder Schieveen. Daar is ingezet op het verdwijnen en

verkleinen van leefgebied voor weidevogels in de noord-

rand van Rotterdam. Met ontwikkeling van bovenstaande

natuurdoeltypen zal dat ook gedeeltelijk in de Vlinderstrik 
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zo zijn. Afhankelijk van de natheid van het te ontwikkelen 

oppervlak aan bloemrijk grasland zullen nog enkele weide-

vogels in het gebied voor kunnen komen.

Beïnvloeden van water en bodem

De Zuidpolder is het meest natte gedeelte in het gebied

door de maaiveldhoogte, de hoogste waarde van kwel en

de dichtheid van de bestaande watergangen. Vanwege de

aanwezigheid van lage en natte delen in de Zuidpolder

heeft het situeren van de natuurdoeltypen met de natste

eisen hier dan ook de voorkeur. De Schiebroekse polder

heeft lagere delen die geschikt zijn voor de natte natuur-

doeltypen maar hier zijn ook hoger gelegen delen. De aan-

wezigheid van Rotterdam Airport stelt eisen aan het aan-

eengesloten wateroppervlak. Bij de nattere natuurdoeltypen

hebben riet, ruigten en grasland de voorkeur boven open

water. De meer droge delen zijn vooral te benutten voor de

natuurdoeltypen die nodig zijn voor dekking en voedsel van

de doelsoorten. Dit zijn de bos- en struweeltypen.

Door het landbouwkundig gebruik is de toplaag (bovenste

30 cm) van de bodem door bemesting zeer voedselrijk.

Om te voorkomen dat een al te ruigeen concurrentiekrach-

tige vegetatie ontstaat (met bijbehorende diersoorten), is

het noodzakelijk om maat regelen te treffen. Anders kun-

nen gewenste natuurdoeltypen niet worden gerealiseerd

binnen redelijke termijn. De mogelijkheden hiervoor zijn:

•  Het afgraven van de onnatuurlijke verrijkte bovengrond

(gemiddeld 30 cm)

•  Het opzetten van het waterpeil (de bodem raakt hierdoor

verzadigt met water waardoor als gebrek aan zuurstof

nauwelijks voedingstoffen beschikbaar zijn) 

•  Het voor een aantal jaren inzaaien met maïs en groten-

deels afvoeren (afvoer nutriënten)

De drooglegging in de Vlinderstrik varieert sterk. Een

geschikte situatie voor rietland en ruigte ontstaat, zonder

actief grondverzet, alleen in zeer een klein deel van de

Zuidpolder ten westen van de N471 en in de hoek van de

Wildersekade en de Doenkade. Van west naar oost loopt

door de Zuidpolder een voormalige oude kreek in een die-

pere laag. Hierdoor is aan het maaiveld een verdieping

zichtbaar. 

Om de natuurontwikkeling op gang te brengen is de afwe-

ging gemaakt tussen vergraven van het maaiveld of het

waterpeil opzetten. Vanwege de aanwezigheid van bebou-

wing in beide polders en de vele benodigde technische

maatregelen is een gedeeltelijke peilverhoging niet

gewenst. Woningen hebben nu al te maken met water-

overlast. Het huidige waterpeil is daarom leidend voor de

natuurontwikkeling in de zuidelijke zone. De vernatting

wordt bereikt door grote delen van het maaiveld af te gra-

ven. De afgegraven grond kan worden gebruikt voor nood-

zakelijk of wenselijke ophogingen in het gebied zelf, zoals

de kade van de centrale recreatieve verbinding of het

bouwrijp maken van het recreatief concentratiepunt.

Peilbeheer

De Zuidpolder heeft nu een agrarisch peilbeheer ten

behoeve van de huidige agrarische functies, een zomer-

en winterpeil van respectievelijk NAP -5,60 en -5,80 meter.

Ten behoeve van de natuurontwikkeling is een flexibel peil-

beheer gewenst. Hierbij zal het peil (natuurlijk) mogen fluc-

tueren tussen het huidig zomer peil (maximaal) en het hui-

dig winter peil (minimaal). (agrarische) functies die in de

polder achter blijven moeten worden beoordeeld op het

effect hiervan. 

De Schiebroekse polder heeft nu een vast waterpeil van

NAP  5,95 meter. Er is geen verschil tussen zomer en win-

terpeil. Ten behoeve van de natuurontwikkeling is een

flexibel peilbeheer gewenst met de mogelijkheid van uit-

zakken. 

Gezien de bestaande belangen in de polder, die deels

behouden blijven, is peilverlaging in droge periodes niet

overal mogelijk. Dit zou nader onderzocht moeten worden.

Voor het riet en (ruig)grasland is het wel mogelijk om

bepaalde watergangen af te dammen waardoor hier geen

peildaling zal optreden.

Waterkwaliteit

Het verbeteren van de waterkwaliteit vindt plaats door

natuurlijke zuiveringen van riet- en oevervegetaties. 

Op locaties waar water van een matige waterkwaliteit

wordt ingelaten is het gewenst om een extra brede natuur-

vriendelijke oever toe te passen of een helofytenfilter toe

te passen. Door de bestaande oevers flauwer te maken
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Code Natuurdoeltype Toelichting Doelsoort

Zk-3.1 Zoet watergemeenschap Grotere en kleinere open wateren: Waterspitsmuis, Wezel, Kleine modderkruiper,

plassen, vaarten en sloten Bittervoorn

Zk-3.4 Rietland en ruigte Moeras; eventueel ook ruim Waterspitsmuis, Torenvalk 

gedimensioneerde natuurvriendelijke oevers

Zk-3.6 Bloemrijk grasland Matig voedselrijk, vochtig-nat grasland; Waterspitsmuis, Patrijs, Torenvalk, Kneu

eventueel in bermen of slootkanten

Zk-3.8 Struweel-, mantel en Mantel en zoom horen tot bosranden: Watervleermuis, Gewone grootoorvleermuis,

zoombegroeiing resp. struweel/hakhout en (vrij droge) ruigte Waterspitsmuis, Patrijs, Torenvalk, Kneu 

Zk-3.10 Bosgemeenschappen op klei Vochtig bostype; meest relevant is het Watervleermuis, Gewone grootoorvleermuis,

essen-iepenbos Torenvalk Torenvalk



krijgen drijvende,- ondergedoken en oeverplanten de kans

om zich te vestigen. Deze natuurvriendelijke oevers leiden

niet alleen tot de verbetering van de waterkwaliteit. Ze vor-

men ook paai- en opgroeigebieden voor vissen en maken

het voor watergebonden dieren eenvoudig om in en uit het

water te gaan.

In de zuidoosthoek van de Schiebroekse Polder bestaat

het vermoeden van katteklei. In dit deelgebied is de droog-

legging zeer beperkt. Als dit zal verdrogen kan het sterke

verzuring tot gevolg hebben en zal aluminium oplossen uit

de kleigrond. Ook in dat deel van de Vlinderstrik zullen

daarom nattere natuurdoeltypen moeten worden ontwik-

keld.

Zonering van de verschillende natuurdoeltypen

De ondergrond en het watersysteem zijn leidend in de

zonering van de natuurdoeltypen. Daarnaast spelen de

omliggende (toekomstige) natuurgebieden mee: Schieveen

dat een open en moeraskarakter krijgt en Park de Polder

dat een meer boomrijk park wordt. Dit betekent dat in de

Zuidpolder het open polderlandschap in aansluiting op

Schieveen wordt benadrukt. In de Schiebroekse Polder,

waar meer hogere delen aanwezig zijn komen meer stru-

weel en bosgroepen in aansluiting op Park de Polder. Op

de plankaart staan de verschillende natuurdoeltypen glo-

baal aangegeven.

Aan de noordkant van de zuidelijke zone is de nieuwe

doorgaande waterverbinding gekoppeld aan de recreatieve

verbinding en vormt daarmee de noordgrens van de ecolo-

gische zone. Van daaruit worden de bestaande polderslo-

ten vergraven en ze krijgen flauwe, natuurlijke oevers aan

de noordkant van de zuidelijke zone. De vernatting wordt

bereikt door aan de noordkant van de zuidelijke zone over

een strook van 50 meter breed de grond wordt afgegraven

die zich 15 cm boven het waterpeil bevindt.  Door het

afgraven van de verrijkte toplaag (ongeveer 30 cm),  het

vergraven van bestaande oevers naar een natuurlijk profiel

en het op sommige plekken nog dieper afgraven ontstaat

een moerasachtig milieu waarin riet en nat grasland kan

voorkomen. Hierdoor ontstaat een afwisseling van nattere

moerasachtige milieus en de meer ruigere vegetaties.

Plaatselijk zullen hogere delen achterblijven, die gecom-

penseerd worden door andere delen dieper af te graven,

zoals natuurlijke oevers. Verder van de poldersloten zullen

de  graslanden verruigen. De mate van vernatting ter

plaatse is afhankelijk van de hoogteligging. Hier kan meer

algemeen voedselrijk ruig grasland ontstaan.

Op de hogere delen in de beide polders zullen opgaand

struweel en bos het beeld bepalen. Het betreffen soorten

die zich kunnen handhaven in het natte karakter van de

polders, zoals elzen en wilgen. In de Zuidpolder zal het

karakter van het gebied open blijven, in aansluiting op

Schieveen en het open karakter van het noordelijk gedeel-

te van de Zuidpolder. In de Schiebroekse Polder zal stru-

weelvorming worden gestimuleerd. Ook zal rond de ver-

schillende faunapassages struweelvorming gestimuleerd

worden. Op deze manier ontstaan schuilplekken voor klei-

ne dieren en wordt het passeren van de faunapassage

aantrekkelijker. 

Aan de zuidzijde van de zuidelijke zone zal bos- en stru-

weelvorming worden gestimuleerd. Hierdoor ontstaat een

doorgaande route voor vogel- en vleermuissoorten. Aan de 

zuidkant van de Schiebroekse Polder bevinden zich hoge-
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re delen die vanwege de aanwezige grondsoort geschikt

zijn soorten die zich aanpassen aan vochtige omstandig-

heden, zoals voor essen en iepen.

Omgaan met barrières en aanbrengen van faunapassages
Voor het functioneren van de zuidelijke zone als doorlo-

pende ecologische verbinding moeten er rond een aantal

infrastructurele barrières faunapassages worden aange-

bracht. Faunapassages zijn er in twee typen: een droge

passage voor landgebonden dieren en een natte passage

voor watergebonden dieren. Door deskundigen is aange

geven dat bij de in- en uitgangen van droge faunapassa-

ges onder wegen ruimte noodzakelijk is om de passage

aantrekkelijk te maken. Aan beide zijden van een kruising

met infrastructuur moet tenminste 0,5 hectare extra aan-

trekkelijk biotoop worden aangelegd 14.

Door de al gerealiseerde natte passages onder de N471

en HSL zijn de Zuidpolder en Schiebroekse Polder op zich

groot genoeg als twee aparte leefgebieden voor waterge-

bonden dieren. Er zijn geen nieuwe natte passages nodig

tussen de twee polders en de omliggende polders. 

Landgebonden dieren, zoals de wezel en hermelijn heb-

ben een groter leefgebied nodig dan watergebonden die-

ren. In rustige perioden, zoals in de nacht, gebruiken deze 

dieren ook wel eens voor de recreatie bedoelde bruggen

en tunnels, hoewel deze minder aantrekkelijk zijn in ver-

band met menselijk gebruik en honden. Om er voor te zor-

gen dat deze diersoorten een rustige passage hebben zijn

droge faunapassages nodig tussen de twee polders en de

omliggende polders. Van west naar oost zijn dit de volgen-

de droge faunapassages:

1) voor de verbinding tussen Schieveen en de Zuidpolder

is een nieuwe droge faunapassage met een minimale

breedte van 1 meter nodig over de watergang van de

Oude Bovendijk. De faunapassage sluit aan op een

brede noord-zuid lopende strook die aansluit op de zui-

delijke zone. Voor het gebruik van de faunapassage is

het noodzakelijk dat begeleidende elementen worden 

aangebracht in Schieveen aan de westzijde van de

Oude Bovendijk en aan de oostzijde in de Schiebroekse

Polder zodat grondgebonden diersoorten geleid worden

naar de brug over de watergang. Dit dient nader te wor-

den uitgewerkt. Gedacht kan worden aan houtrillen (lig-

gende stammen hout), lage afrastering van 0,75 m tot

1,00 m hoog

2) Onder het talud van het fietspad komt een droge fauna-

passage

3) Om er voor te zorgen dat de diersoorten naar de fauna-

passage ten noorden van het fietspad kunnen komen

komt er een faunapassage over de watergang

4) Onder de N471 is al een natte faunapassage gereali-

seerd. Deze natte passage moet geoptimaliseerd wor-

den met een aanvullende droge passage aan de noord-

kant van de natte passage in de vorm van loopbak met

een breedte van 50 cm die aantrekkelijk wordt ingericht

met grond. De loopbak heeft voldoende lichtinval en is

daardoor aantrekkelijker dan een lange buis onder de

weg. Voor het gebruik van de loopbak is het noodzake-

lijk dat begeleidende elementen worden aangebracht

aan weerszijde van de N471 zodat landgebonden dier-

soorten alsnog de weg niet oversteken maar gebruik

maken van de loopbak. Dit dient nader te worden uitge-

werkt. Gedacht wordt aan houtrillen (stapels stamhout)

of lage afrastering langs de weg van 75 cm tot 1m

hoog.

5) Om er voor te zorgen dat deze droge faunapassage

aantrekkelijk wordt, zal de inrichting van het gebied ten

noorden van het fietspad rond de fietstunnel een

natuurlijk karakter krijgen. 

6) Om er voor te zorgen dat de diersoorten vanaf de fau-

napassage ten noorden van het fietspad naar de zuide-

lijke zone kunnen komen komt er een faunapassage

over de watergang

7) Onder de Randstadrail, ten zuiden van Spoorhaven is

een duiker aanwezig die gebruikt wordt voor de water-

huishouding. Deze duiker moet geschikt gemaakt wor-

den voor landgebonden dieren. Bovendien moet onder

de autoweg Landscheiding en het fietspad Zwartepad
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een droge faunapassage worden aangelegd die zorgt

voor een veilige passage onder deze twee wegen door.

8) De al zuidelijke gerealiseerde onderdoorgang onder de

HSL is ook geschikt als droge faunapassage.   

9) De Wildersekade ligt op maaiveldhoogte en is verkeers-

luw. Dit zorgt ervoor dat een rustige passage voor land-

gebonden dieren hier mogelijk is. Bij de huidige ver-

keersintensiteit is tussen de Schiebroekse Polder en

Park de Polder is daarom geen faunapassage nodig.

Toegankelijkheid

Het zuidelijke deel van de Vlinderstrik zal als ecologische

verbindingszone functioneren. Door de aanwezigheid van

verschillende biotopen in het natuurgebied kunnen veel

diersoorten gebruik maken van het gebied. Het natuurge-

bied leent zich niet voor intensief recreatief gebruik, maar

is beperkt  toegankelijk via een aantal onverharde struin-

paden.

Aansluiting op de reserveringszone A13/16

Aan de zuidkant van de beide polders is de reserverings-

zone voor de A13/16. Uitgangspunt is dat de nieuwe snel-

weg binnen deze reserveringszone wordt aangelegd en

niet buiten deze zone komt. Deze zone maakt geen onder-

deel uit van dit masterplan. Wel zal een nieuwe snelweg

A13/16 van invloed zijn op het natuur- en recreatiegebied

in de Vlinderstrik.

Het tracé en op welke wijze de A13/16 wordt aangelegd is

op het moment van schrijven van dit masterplan nog niet

bekend. Daarom is het ontwerp van de zuidelijke zone aan

de zuidkant flexibel. Als de ligging van de weg duidelijk is

kunnen de natuurdoeltypen struweel en natte/drogere

boomtypen in het resterende deel van de reserveringszo-

ne naar het zuiden worden doorgezet. 

Met de aanleg van A13/16 moet rekening gehouden wor-

den met de natuurwaarden en de recreatiemogelijkheden

in de Vlinderstrik. Om de kwaliteit van de Vlinderstrik als

natuur- en recreatiegebied te behouden en te versterken

zullen maatregelen geïntegreerd moeten worden in het

ontwerp van de A13/16. Afhankelijk van de variant moet in

het ontwerp van de nieuwe snelweg onderzocht worden of

geluidsreducerende maatregelen genomen kunnen worden

door in de reserveringszone een geluidswal aan te leggen.

Er zijn momenteel verschillende opties in onderzoek voor 

de A13/16, zoals een bovengrondse variant met een 

viaduct over de HSL of een ondergrondse optie. Los van 

welke optie gekozen zal worden is het belangrijk dat de

A13/16 geen barrière gaat vormen voor de recreanten en

diersoorten ten zuiden van de Vlinderstrik en er een goede

aansluiting ontstaat met het omliggende stedelijk gebied.

In ieder geval moeten de bestaande fietsverbindingen

langs de N471, Zwartepad en de Wildersekade behouden

blijven. Op dit moment vormt de Doenkade een barrière

tussen het Schiebroekse Park en de Schiebroekse Polder. 

Bij de aanleg van de A13/16 kunnen deze twee gebieden 

beter met elkaar verbonden worden, zowel recreatief als

ecologisch. Daarom worden in dit masterplan twee opties

voor verbindingen voorgesteld die zowel een recreatieve

als ecologische functie hebben. Om aan de ecologische

functie te kunnen voldoen moeten de verbindingen vol-

doende breed zijn. Eén mogelijkheid is om het huidige

wandelpad in het verlengde van de Veldkersweg aan de 

noordwestkant in het Schiebroekse Park door te trekken

onder/over de A13/16 en aan te sluiten op de centrale

recreatieve verbinding in de Vlinderstrik. Daarbij heeft het

de voorkeur om naast een wandelpad ook een nieuw vrij-

liggend fietspad aan te leggen. Een andere optie is om het

bestaande fiets- en wandelpad aan de oostkant van het

Schiebroekse Park dat haaks staan op de Hazelaarweg

door te trekken onder/over de A13/16 en aan te sluiten op

aan de  centrale recreatieve verbinding. Op de plankaart

staan beide opties aangegeven. De beide opties lopen 

door de zuidelijke zone die een natuurfunctie heeft. 
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Om verstoring te voorkomen moet de nieuwe recreatieve

verbinding door middel van bijvoorbeeld een watergang

aan beide zijden fysiek gescheiden zijn van de zuidelijke

zone. De keuze voor de verbindingen en de daadwerkelij-

ke realisering van de verbindingen vallen buiten dit mas-

terplan, maar zullen onderdeel moeten zijn van de inpas-

sing van de A13/16. 

De aanleg van de toekomstige A13/16 zal van invloed zijn

op de omgeving. Vanuit dit masterplan worden de volgen-

de randvoorwaarden meegegeven aan het ontwerp van de

toekomstige A13/16 om de kwaliteit van het natuur- en 

recreatiegebied Vlinderstrik te behouden en te versterken:

•  De bestaande noord-zuid fietsverbindingen (langs de

N471/Zwartepad/Wildersekade) moeten behouden blij-

ven

•  Het niet gebruikte deel van de reserveringszone wordt

ingericht anlsuitend op dee natuurdoeltypen in de zuide-

lijke zone

•  Bij een keuze voor een bovengrondse variant wordt in

het ontwerp van de snelweg over het hele traject langs

de Vlinderstrik geluidsreducerende maatregelen meege-

nomen (b.v. een geluidswal)

•  Bij de inpassing van de snelweg wordt rekening gehou-

den met twee mogelijke nieuwe noord-zuid verbindingen

tussen de Vlinderstrik en het Schiebroekse Park. De ver-

bindingen hebben zowel een recreatieve (wandelen, fiet-

sen) als een ecologische functie.

4.4  Noordelijke zone

Het noordelijke deel van de Vlinderstrik zal een recreatief

open groen karakter krijgen. Hierin zal de nadruk liggen op

de ervaring van de groene omgeving door de recreanten

vanaf het netwerk van wandel- en fietspaden. 

Verbeteren van de openheid 

In de noordelijke zone bevinden zich in de huidige situatie

een aantal verspreide liggende glastuinbouwbedrijven en 

een beperkt aantal agrarische bedrijven. Voor de samen-

hang van het natuur- en recreatiegebied en het verbeteren

van de openheid in de noordelijke zone is het nodig dat

enkele van deze bedrijven verdwijnen. De betreffende

bedrijven worden aangekocht en de bedrijfsbebouwing

(wordt) gesloopt. De overige aanwezige bedrijven zijn niet

of in mindere mate strijdig met het toekomstige gebruik. 
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Door het verdwijnen van de kassen en bedrijfsbebouwing

zal de openheid verbeteren. Bovendien worden de karak-

teristieken lijnen van het polderlandschap in de Zuidpolder

versterkt door het aanplanten van lage houtwallen en

begeleidende bomenrijen. Hoewel de noordelijke zone

geen deel uitmaakt van de ecologische verbinding wordt

het gebied hiermee aantrekkelijker voor landgebonden die-

ren. Om de waterkwaliteit in de noordelijke zone te verbe-

teren kunnen ook natuurvriendelijke oevers ontwikkeld

worden. 

In de Schiebroekse polder zal de inrichting van de noorde-

lijke zone aansluiten bij de inrichting rond de ZoRo-bus-

baan en park de Polder. Dit betekent dat op een aantal 

locaties boomgroepen worden aangeplant, maar dat de

openheid van het gebied leidend is. In de hele noordelijke

zone zal het grasland extensief beheerd worden, waardoor

het wat ruiger wordt. Om er voor te zorgen dat de noorde-

lijke zone open blijft is een vorm van begrazing nodig. 

Het type begrazing is afhankelijk van de keuze van de

beheerder.

Nieuwe wandelpaden

De noordelijke zone wordt toegankelijk gemaakt door de

aanleg van wandelpaden die aansluiten op andere wegen 

aan de randen van het plangebied. De loop van de wan

delpaden sluit aan bij de structuur van het cultuurland-

schap. Het gebied is met name gericht op gebruik als

recreatief groengebied voor recreanten en omwonenden.

Vooral de omwonenden zullen dit gebied gaan gebruiken

voor recreatie in de zin van picknicken, een balletje trap-

pen of een ommetje lopen. Er zullen twee typen wandelpa-

den komen: onverhard en verhard. Aan de oostkant van

de Vlinderstrik, in de Schiebroekse Polder, waar in de toe

komst de meeste gebruikers wonen zullen de paden over

wegend verhard zijn. In de Zuidpolder zal in ieder geval

één wandelpad verhard zijn, zodat deze ook gebruikt kan

worden door bijvoorbeeld wandelwagens. De andere

paden zijn onverhard.

Om de Vlinderstrik voor de omgeving toegankelijk te

maken worden er verschillende toegangen gemaakt voor

voetgangers. In de lintbebouwing langs de Rodenrijseweg

aan de kant van de Zuidpolder komen twee toegangen tot

de Vlinderstrik. Een derde toegang aan de westkant is

afhankelijk van de medewerking van een aantal eigenaren.

In de noordoosthoek van de Schiebroekse Polder komt

een toegang die aansluit op de Penninghlaan. Daarnaast

is een extra toegang aan de oostkant mogelijk. De realisa-

tie van dit wandelpad valt buiten dit masterplan en is 

41

Referentiebeelden inrichting noordelijke zone Referentiebeelden begrazing



afhankelijk van het plan dat voor het nieuwe woonwijkje op 

de Hordijk-locatie wordt gemaakt. Aan de oostkant van de

Schiebroekse Polder komen verschillende wandelverbin-

dingen die aansluiten op geplande wandelverbindingen in

de nieuwe woonwijk Wilderszijde.

Fysieke afscheiding van de noordelijke zone

De noordelijke zone grenst op een aantal plekken aan de

achtertuinen van lintbebouwing langs de Rodenrijseweg en

Wildersekade. Vanuit de eigenaren van deze percelen is

aangegeven dat ze behoefte hebben aan een fysieke

afscheiding tussen het openbaar toegankelijke gebied en

hun eigendom. Om er voor te zorgen dat de bewoners van

de lintbebouwing vrij zicht houden op de Vlinderstrik zal er 

een fysieke afscheiding komen in de vorm van een 5

meter brede sloot. Op een aantal plekken is al een smalle

sloot aanwezig die de noordelijke zone scheidt van de per-

celen. Deze sloot wordt verbreed. Daarnaast zal op plek-

ken waar nog geen sloot aanwezig is een nieuwe brede

sloot worden gegraven. De nieuwe brede sloot zal in een

rechte lijn achter de privépercelen worden aangelegd. Dit

kan tot gevolg hebben dat deze watergang niet altijd aan-

sluit op de privépercelen. In deze gevallen ontstaat de

mogelijkheid voor eigenaren om de resterende grond tus-

sen de achtergrens van hun tuin en de nieuwe sloot te

kopen, waardoor zij een grotere tuin krijgen. 

Uitwerkingsgebieden

Op de plankaart staan in de noordelijke zone vier uitwer-

kingsgebieden aangegeven. Dit zijn gebieden binnen het

plangebied van de Vlinderstrik, waar een ruimtelijke inpas-

sing van een bestaande functie nog niet definitief is uitge-

werkt. Deze gebieden zijn niet in eigendom van de over-

heid. Gedurende het opstellen van dit masterplan zijn ge-

sprekken opgestart met de betreffende eigenaren om te

komen tot een ruimtelijk voorstel dat voor beide partijen

aanvaardbaar is. In de ruimtelijke voorstellen wordt ge-

tracht door middel van grondruil de huidige functies in te

passen. Het gaat, van west naar oost,  om de volgende

vier gebieden met de genoemde ruimtelijke opgave:
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Nutstuinen Ten behoeve van de centrale recreatieve ver-

Rodenrijseweg binding en een wandelpad in de noordelijke 

zone is een deel van het nutstuinencomplex 

nodig. 

Transportbedrijf Ten behoeve van de centrale recreatieve ver-

Rodenrijseweg 463 binding en de gewenste landschappelijke 

openheid is deel van het parkeerterrein voor 

vrachtwagens nodig.

Perceel Zwarteweg 23 Ten behoeve van de centrale recreatieve 

verbinding is een deel van het perceel 

Zwarteweg 23 nodig.

Perceel Zwarteweg 24-26 Ten behoeve van de centrale recreatieve ver

binding is een deel van het perceel 

Zwarteweg 24-26 nodig.

Verder is het vanuit landschappelijk oogpunt 

gewenst dat het aanwezige kassencomplex 

verdwijnt.



De verwachting is dat de definitieve ruimtelijke uitwerking

pas na vaststelling van dit masterplan zal worden bereikt.

De ruimtelijke uitwerking zal in het nieuwe bestemmings-

plan worden vastgelegd.

5.1  Financiering

Niet bijgevoegd.

5.2  Beheer

Het Masterplan Vlinderstrik legt de doelstellingen voor het

gebied vast en stelt de kaders voor de inrichting. Het 

bestemmingsplan maakt de realisatie van het plan juri-

disch-planologisch mogelijk. daarna volgt de uitvoering van

het plan en inrichting van het gebied. Na de realisatie dient

een beheerder (of beheerders) hier vastgelegde doelstel-

lingen en de inrichting te waarborgen in het beheer van

het gebied. De in ontwikkeling zijnde regionaal gedragen

visie op groen in de gehele noordas van Rotterdam zal

daarbij naar verwachting ook een kader bieden voor het

beheer van individuele projecten als de Vlinderstrik. De

toekomstige ontwikkeling en het beoogde karakter van

beide polders zelf bieden daarbij tevens mogelijkheden om

lokale intitatieven in te zetten. Vanuit de projectorganisatie,

maar ook door omwonenden en betrokkenen wordt dit

nadrukkelijk als wens meegegeven aan de toekomstig

beheerder(s). 

Om invulling te kunnen geven aan de beheeropdracht

heeft de projectorganisatie (gemeente Rotterdam) verken-

nende gesprekken gevoerd met verschillende beheersor-

ganisaties. Het is nodig de verschillende mogelijkheden

hieromtrent verder te verkennen. Deze verkenning is van

belang om uiteindelijke het meest (inhoudelijk en financi-

eel) haalbare en wenselijke voorstel voor het beheer van

de Vlinderstrik op te stellen. Binnen enkele maanden zal

hierover een definitief voorstel aan de bestuurders worden

voorgelegd. Planning hiervoor is gerelateerd aan het defi-

nitief en sluitend maken van de grondexploitatie.

5.3  Vervolgproces

Na de vaststelling van het masterplan Vlinderstrik volgen

nog verschillende fasen en werkzaamheden voordat het

gebied ook daadwerkelijk als natuur- en recreatiegebied

gebruikt zal kunnen worden. De belangrijkste werkzaam-

heden voor de komende periode zijn:

a. Uitwerken van de totale grondexploitatie “PL 5515 PMR

150Ha”, waar de Vlinderstrik onderdeel van uit maakt.

Deze grondexploitatie dient uiterlijk bij het ontwerp

bestemmingsplan Vlinderstrik bestuurlijk te worden

vastgesteld;

b. Aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen

de gemeente Rotterdam en de (nog nader te bepalen)

toekomstig beheerder;

c. Uitwerken van het masterplan in een inrichtingsplan en

beheerplan;

d. Opstarten van de juridisch-planologische procedures,

vergunningen et cetera;
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e. Aankopen en verwerven van gronden, kassen en derge-

lijke;

f. Indien de ruimte-voor-ruimte-regeling gebruikt wordt:

opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor woningbouw-

ontwikkeling.

Ad b: Samenwerkingsovereenkomst
De nadere afspraken over de overdracht van gronden, de

inrichting van het gebied en het eeuwigdurend beheer wor-

den in een overeenkomst tussen partijen vastgelegd. De

gronden die al in het bezit zijn van de gemeente

Rotterdam zullen naar verwachting dan als eerste worden

overgedragen aan de toekomstig beheerder. 

Ad c:Inrichtingsplan en beheer
De bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst tussen

gemeente Rotterdam en de toekomstig beheerder stelt de

nadere afspraken over de uitwerking van het Masterplan.

Om het natuur- en recreatiegebied te realiseren zal het

Masterplan nader uitgewerkt moeten worden. In (een soort

van) inrichtingsplan wordt het masterplan op een meer

gedetailleerd niveau uitgewerkt. Dit dient als basis voor de

uitvoering. 

Naar verwachting stelt de toekomstig beheerder tevens in

goed overleg met de gemeente Rotterdam een beheerplan

op voor het gebied. Hierin wordt ook de afstemming

gezocht met lokale beheerders als de

Hoogheemraadschappen en de (deel)gemeente.

Ad d: Procedures
Om het masterplan ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren

moeten de vigerende bestemmingsplannen aangepast

worden. Na bestuurlijke instemming met het masterplan

kan de procedure voor een intergemeentelijk bestem-

mingsplan worden gestart. De beschikbare middelen zijn

toereikend voor het gehele masterplan. De hele

Vlinderstrik zal dan ook overeenkomstig het masterplan

qua bestemming in het voorontwerp worden vastgelegd.

Bestaande bebouwing die niet wijzigt (woningen en bedrij-

ven), zal conform het huidige gebruik worden vastgelegd.

In de bestemmingsplanfase worden ook diverse milieuon-

derzoeken verricht en wordt de watertoets gehanteerd. 

In de masterplanfase is er geen officiële inspraak conform

de Wet op de Ruimtelijke Ordening geweest. Bij de juri-

disch-planologische procedure(s) krijgt iedereen de moge-

lijkheid tot inspraak conform de daarvoor geldende proce-

dures. De bevoegde gezagen voor deze procedure zijn de

gemeente Rotterdam en de gemeente Lansingerland,

waarbij nauw wordt samengewerkt met de deelgemeente

Hillegersberg-Schiebroek. De dS+V, bureau

Bestemmingsplannen, stelt het bestemmingsplan op.  

Ad e: Verwervingen
In de Zuidpolder en Schiebroekse Polder worden nog

diverse particuliere gronden aangekocht of verworven.

Basis voor de verwervingskosten is de raming die de

gemeente Rotterdam (OBR) heeft opgesteld in december

2007. Een en ander dient te passen binnen de

Grondexploitatie Vlinderstrik, die B&W van Rotterdam na

het masterplan vast zal stellen. Indien nodig wordt de ont-

eigeningsprocedure ingezet. 

5.4  Fasering

Na vaststelling van het masterplan kan de bestemmings-

planprocedure gestart worden. Deze heeft een doorlooptijd

van twee jaar en zal 2010 zijn afgerond. De uitvoering kan

- conform het nieuwe bestemmingsplan - eind 2010 star-

ten. Als binnen de vigerende bestemmingsplannen al

zaken kunnen worden uitgevoerd, dan wel indien een pro-

jectbesluit (nWRO) gevolgd wordt, kan in 2009 gestart

worden met de uitvoering. 
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Het PMR-deelproject 750 hectare Natuur en Recreatie

kent een lange geschiedenis en heeft te maken met talrij-

ke en uiteenlopende belangen en belanghebbenden.

Communicatie speelt een belangrijke rol om dit proces in

goede banen te leiden. Over het algemeen kan het project

'750 hectare' als geheel in de publieke opinie op een

behoorlijk draagvlak rekenen, tegen de achtergrond van

'evenwicht in ontwikkeling'. De 'nieuwe' hectares groenge-

bied worden gezien als belangrijk tegenwicht voor de ont-

wikkeling van Maasvlakte 2. Het project wordt dan ook

vaak onterecht geschaard onder de noemer 'natuurcom-

pensatie'. 

Op lokaal niveau loopt het draagvlak voor de deelprojecten

nogal uiteen: van een afwachtende of soms positieve

grondhouding enerzijds tot min of meer collectieve weer-

stand anderzijds. Maatschappelijke organisaties, burgers

en (agrarische) ondernemers brengen een eigen visie mee

op de op handen zijnde veranderingen. Ook wat communi-

catie betreft, kent elk deelproject nadrukkelijk zijn eigen

dynamiek. 

Communicatie in of over het project Vlinderstrik heeft tot

doel: 

•  ondersteuning van de planvorming en de realisatie

•  draagvlak voor plannen en een goede dialoog met de

omgeving

•  transparantie, integriteit, verloop volgens democratische

spelregels

•  kansen zichtbaar en ambities centraal, blik op de toe-

komst voor huidige en toekomstige gebruikers

Samenwerking

Een belangrijk aspect in de communicatie is de samenwer-

king tussen de gemeente Rotterdam, de deelgemeente

Hillegersberg-Schiebroek en de gemeente Lansingerland.

De Schiebroekse Polder bevindt zich immers op

Rotterdams grondgebied, de Zuidpolder op dat van de

gemeente Lansingerland. In contacten met belanghebben-

den - zowel intern als extern - staat een uitstraling van

gezamenlijkheid voorop. Deze samenwerking komt onder

meer tot uiting bij de informatieavonden, de website (met

logo's van alle betrokken partijen), maar ook bij het inzet-

ten van wederzijdse communicatiemiddelen (digitale

nieuwsbrief dg H'berg-Schiebroek, gemeentelijk katern in

hah-blad Lansingerland, etc.).

Participatie

In de Masterplanfase staan in de lokale communicatie tot

nu toe twee zaken centraal, te weten 'draagvlak' en 'dia-

loog'. De kaders die aan het project gesteld zijn vanuit de

UWO 750 ha en het abstractieniveau van het masterplan

laten weliswaar slechts een beperkte mate van invloed

aan de betrokkenen. Echter, er is ook sprake van een

overkoepelende PMR-doelstelling om in samenspraak met

omwonenden en belanghebbenden te komen tot zo breed

mogelijk gedragen plannen. Reden waarom in de

Vlinderstrik bewust is gekozen voor een zorgvuldig partici-

patietraject. Het vooraf informeren van belangenorganisa-

ties en de combinatie van zowel algemene informatieavon-

den als ook specifieke meedenkavonden vormen belangrij-

ke onderdelen van dit traject.  

Vertrouwen

In feite was in de Vlinderstrik sprake van een hernieuwde

kennismaking met bewoners en belangengroeperingen.

Immers, de laatste informatieavond vond plaats in decem-

ber 2002 en een vervolg daarop was - ten gevolge van

onduidelijkheid omtrent PKB, financiële afspraken en rol-

verdeling - uitgebleven. Een radiostilte van in totaal 5 jaar

heeft het vertrouwen in de 'plannenmakers' vanzelfspre-

kend geen goed gedaan. 

In eerste instantie is in juni vorig jaar overleg gevoerd met

een aantal belangengroeperingen, waaronder

Bewonersvereniging Vlinderstrik, Stichting

Natuurbescherming Vlinderstrik, Stichting ROTTA, onder-

nemers en bewoners Wildersekade. Dit gesprek is in een

goede sfeer verlopen. Aan de hand van de verkregen input

is het concept-masterplan verder uitgewerkt, waarna op 19

november een eerste algemene informatieavond heeft

plaatsgevonden. Ruim 170 personen woonden deze avond

bij. De aanwezigen gaven blijk van een grote betrokken-

heid bij het gebied, waardoor men kritisch staat tegenover

op handen zijnde veranderingen. Die kritische houding

neemt niet weg dat men zich bewust is van de dreiging

van toenemende bebouwing in de omgeving. Tegen die

achtergrond staat men dan ook open voor de mogelijkheid

om het gebied middels dit project een definitief groene

bestemming te geven. De interesse voor een gedetailleer-

de uitwerking van het plan was groot, wat vooral bleek uit

het feit dat zo'n 45 personen zich direct na afloop aan-

meldden voor de eerste meedenkavond op 11 december.

Tijdens deze avond is in kleinere groepen gesproken over

specifieke onderdelen van de plannen, waaronder de
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invulling van de noordrand en het recreatief concentratie-

punt. Daarnaast is gesproken over 'communicatie en

betrokkenheid'.  Er was volop gelegenheid voor een ieder

om concrete suggesties ter verbetering van de plannen

naar voren te brengen. 

Op basis van de uitkomsten van deze meedenkavond is

het Masterplan verder uitgewerkt. Tijdens een tweede

meedenkavond op 11 maart heeft een terugkoppeling

plaatsgevonden en is verder gediscussieerd. Opnieuw

gaven hier zo'n 40 bewoners en betrokkenen acte de pre-

sence in een kritisch opbouwende sfeer. Op 21 april is een

tweede algemene informatieavond gehouden, waarbij het

Masterplan is toegelicht in de vorm en opzet waarin de

Stuurgroep het graag zou voorleggen aan beide colleges

van B&W (Rotterdam en Lansingerland).  Op basis van

een zorgvuldige afweging is het uiteindelijk het bestuur

van beide gemeenten dat beslist over het plan. 

Het communicatietraject zoals dit in de vroege zomer van

vorig jaar is ingezet, oogst over het algemeen waardering

bij de betrokkenen. Met name de mogelijkheid om op een

gedetailleerd niveau te kunnen 'meedenken' en concrete

suggesties aan te kunnen dragen, wordt gewaardeerd. 

Van diverse kanten zijn geluiden te beluisteren dat men

zich gehoord voelt in het plan in zijn huidige vorm. Een

belangrijk teken aan de wand, wat echter wel pleit voor

zorgvuldig verwachtingsmanagement. Met het communica-

tietraject gericht op draagvlak en dialoog geven we als

projectorganisatie aan 'met een schone lei' te willen begin-

nen. Het is belangrijk om op de ingeslagen weg voort te

gaan en de gewekte verwachtingen waar te maken.

Daarvoor staan we als gemeenten en deelgemeente geza-

menlijk aan de lat. 

Komende tijd

In de komende periode waarin de planvorming tot een

afronding komt en de planologische procedures worden

gestart, zal in de communicatie met name aandacht

besteed worden aan: 

•  tweede algemene informatieavond (april 2008)

•  start van inspraak voorontwerp-bestemmingsplan

Schiebroekse Polder (gem. Rotterdam) en Zuidpolder

(gem. Lansingerland)

•  leidraad tav inspraak, beinvloedingsmomenten, aan-

spreekpunten, etc.

•  Groenjaar 2008

•  Start werkzaamheden aanleg MV2 (onderlinge samen-

hang PMR-projecten belichten)

Nieuwsbrief

Tijdens de eerste meedenkavond is door de aanwezige

bewoners en betrokkenen de uitdrukkelijke wens uitge-

sproken om een nieuwsbrief huis aan huis te ontvangen,

in aanvulling op bestaande middelen als de website

(www.kiezenvoorgroen.nl), de hah-bladen in beide gebie-

den, etc. Besloten is om aandeze wens tegemoet te

komen met een 'kiezenvoorgroen'-format, dat aansluit op

de informatiekrant voor Landschapspark Buytenland.

Naast projectinformatie in brede zin (ontwikkelingen,

inspraak, etc.) wil men ook graag op de hoogte worden

gehouden over PMR (samenhang, rolverdeling), financiën,

historie en andere projecten in het gebied, zoals A13/16,

Landscheidingspark, Park de Polder, ZoRo-bus, etc. 
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I Plankaart (zie achterin deze nota) 

II Afkortingenlijst

RaRa Randstad Rail

HSL Hogesnelheidslijn

ZoRo Zoetermeer-Rotterdam

RCP Recreatief concentratiepunt

PMR Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam 

UWO Uitwerkingsovereenkomst

PKB Planologische Kernbeslissing

MER Milieu Effect Rapportage

P&R Park & Ride

III Samenstelling Stuurgroep Vlinderstrik

De volgende bestuurders nemen deel aan de stuurgroep:

-  L. Bolsius (wethouder gemeente Rotterdam), voorzitter

-  N. Boedhoe (wethouder gemeente Lansingerland)

-  B. Cremers (portefeuillehouder deelgemeente - 

Hillegersberg-Schiebroek)

-  J. Hermans-Vloedbeld (portefeuillehouder Groen en

water, Stadsregio Rotterdam)
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IV  Verslagen van de informatieavonden

Verslag 1e informatieavond 19 november 2007

Op 19 november 2007 jaar heeft een eerste informatie-

avond plaatsgevonden voor bewoners, waar het plan in

concept wordt voorgelegd. In totaal hebben zo'n 170

bewoners en betrokkenen van deze gelegenheid gebruik

gemaakt om op de voorlopige plannen te reageren. Na

afloop gaven ca. 45 bewoners aan graag met de gemeen-

ten Rotterdam en Lansingerland te willen doorpraten over

de plannen tijdens twee meedenkavonden.

Vragen en antwoorden 

In de voorlopige plannen wordt gesproken over het creë-
ren van een goede leefomgeving voor uiteenlopende dier-
soorten. In hoeverre wordt hiermee het ontstaan van over-
last (bijv. een plaag) voor omwonenden indirect in de hand
gewerkt?
Bedoeling is om in het gebied ontwikkeling van gevarieer-

de natuur mogelijk te maken. Hierbij gaan we uit van een

natuurlijk evenwicht. De kans dat zich plagen zullen voor-

doen, kan op voorhand nooit volledig worden uitgesloten.

Er is echter absoluut geen reden voor bezorgdheid in dit

opzicht.  

Hoe wordt er straks omgegaan met parkeergelegenheid
rondom de recreatieve voorzieningen?
Bij de te bouwen voorzieningen worden ook parkeerplek-

ken gerealiseerd, om te voorkomen dat omwonenden

overlast ondervinden in de vorm van toenemende parkeer-

druk in hun straten. 

Om wat voor voorzieningen gaat het concreet?  Betreft het
voorzieningen waarvoor betaald moet worden? In hoeverre
zijn deze  al dan niet openbaar toegankelijk?
Het zullen zeker geen grootschalige recreatieve voorzie-

ningen zijn, vergelijkbaar met bijv.  de Efteling. Afhankelijk

van het soort voorziening, zal in sommige gevallen entree-

geld betaald moeten worden. Uitgaande van bijv. een kin-

derspeeltuin kan er een zeer beperkte toegangsprijs wor-

den gevraagd.  De kosten voor het beheer van zo’n speel-

tuin moeten immers ook gedekt worden. 

Hoe wordt de toegankelijkheid van het gebied geregeld?
Worden er  hekken geplaatst? Momenteel is er onder het
viaduct van de HSL sprake van een ‘hangplek’ voor jonge-
ren; een ontwikkeling die we in de Vlinderstrik bij voorkeur
willen voorkomen.  
De genoemde hangplek onder het viaduct is bij de project-

organisatie niet bekend, maar zal  zeker als aandachts-

punt worden meegenomen ten aanzien van het beheer

van het plangebied. Het plaatsen van hekken rondom de

Vlinderstrik is niet mogelijk. De openbare toegankelijkheid

is en blijft een belangrijk uitgangspunt van de plannen. 

In hoeverre kan de indeling in een noordelijke  en zuidelij-
ke zone (recreatieve functie versus nadruk op natuur) wor-
den omgedraaid?
In het zuidelijke deel van de Vlinderstrik is bewust geko-

zen voor de ontwikkeling van natuur, omdat het gebied

hier al behoorlijk nat is.  Dit maakt het  relatief eenvoudig

om het gebied in te richten voor  verschillende natuurty-

pen. Daarnaast beantwoordt de voorgestelde inrichting

van de noordelijke zone aan de wens van de omwonen-

den om het aanwezige cultuurlandschap herkenbaar te

houden. Een nadruk op natuur in dit gebied betekent  een

verandering ten opzichte van het huidige landschap.

De barrière van de A13/16 lijkt stilte en rust in het zuidelij-
ke gedeelte van de Vlinderstrik onmogelijk te maken.
Tegen de achtergrond van deze ‘groene’ plannen, kan
daar een natuurlijke geluidswal geplaatst worden (bijvoor-
beeld een heuvel of dichte bebossing)?
De Projectgroep neemt dit  advies  mee in het vervolgpro-

ces. 

Een aantal bewoners van de Rodenrijseweg informeert
naar de mogelijkheden voor inrichting van het gebied in
het verlengde van de huidige inrichting. Zij geven aan
voorstanders te zijn van agrarisch beheer. Bij eventuele
andere ontwikkelingen vrezen zij een waardedaling van
hun woningen. 
Het voorstel voor de noordelijke zone is om bij de inrich-

ting  aan te sluiten bij de huidige waarden van het aanwe-

zige cultuurlandschap. Dit betekent dat er een beheerder

geselecteerd wordt die de openheid  in het gebied kan

behouden. Agrarisch natuurbeheer is een mogelijke

beheervorm die in dit kader onderzocht zal worden.

Is er rekening gehouden met de beheerskosten  (op lange-
re termijn)? In de huidige situatie wordt het gebied koste-
loos beheerd.  Wie neemt deze kosten straks voor zijn
rekening? 
Het conceptplan bevat  een inschatting  van de kosten

voor beheer van het gebied.  Deze kosten  worden onder

meer  bepaald door het aantal bomen in het gebied. Vanuit

het Project Mainportontwikkeling Rotterdam heeft de

gemeente Rotterdam een bepaald budget tot haar

beschikking. De kosten voor beheer zijn hierbij inbegre-

pen.  De gemeente Rotterdam is hier dus verantwoordelijk

voor.

In hoeverre zijn de ingetekende voetpaden al definitief?
Verzoek om in dit kader rekening te houden met aanwe-
zigheid dan wel aanleg van parkeerplaatsen bij toegangs-
wegen. 
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In de voorlopige plannen zijn twee ingangen ingetekend

vanuit de Rodenrijseweg.  Deze zijn met name bedoeld

voor de bewoners van de Rodenrijseweg zelf, zodat zij

eenvoudig het gebied in kunnen wandelen.Aan de

Rodenrijseweg lijkt geen ruimte te zijn voor het aanleggen

van extra parkeerplaatsen. Bezoekers van buitenaf kunnen

hun auto parkeren bij de Randstadrail-halte dan wel  bij de

recreatieve voorzieningen. 

Eerdere plannen bevatten  een natuurlijke barrière tussen
de wandelpaden, in de vorm van een waterpartij achter de
woningen.  Deze is in de huidige plannen verdwenen. Veel
bewoners geven aan dit  jammer te vinden. 
De projectorganisatie zegt toe deze natuurlijke barrière

nogmaals te onderzoeken.

Hoe worden deze plannen  gefinancierd en is het budget
toereikend?
De aanleg van 100 ha natuur- en recreatiegebied wordt

gefinancierd vanuit het PMR-budget.. Omdat het totale

plangebied 140 ha beslaat, wordt nog bekeken hoe het

aanvullende gedeelte (40ha) gefinancierd kan worden. Het

Bestuur stelt de plannen pas vast nadat volledige financië-

le dekking zeker is. Aansluitend start de

Bestemmingsplanprocedure. 

Wat gebeurt er met het perceel van CRM (voormalig In ’t
Veem)?
Een deel van dit gebied wordt momenteel gebruikt als par-

keergelegenheid voor vrachtverkeer. In overleg met de

betreffende eigenaar wordt gekeken hoe dit perceel zo

goed mogelijk in het plan kan worden ingepast. 

Wat gebeurt er met de kassen in het gebied?
Vrijwel alle kassen zullen worden gesloopt. De kas van de

heer Van de Maarel en het perceel daarnaast blijven in

principe gehandhaafd.  Dit geldt ook voor de kassen  aan

de Wildersekade. In overleg met de familie Rijpstra

(Zwarteweg) wordt bekeken welke opties er zijn voor het

voortbestaan danwel de sloop van deze kas. 

Worden de bewoners nog geïnformeerd voordat het
Bestemmingsplan definitief is?
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de plan-

fase (uitwerking van het zogenaamde Masterplan) en de

formele procedure voor een nieuw Bestemmingsplan.

Binnen enkele weken vindt een vervolgbijeenkomst plaats,

waarbij een beperkt aantal geïnteresseerden met betrok-

ken gemeenten zal doorpraten over de voorlopige plannen

danwel specifieke onderdelen daarvan. Aansluitend gaan

gemeenten Rotterdam en Lansingerland verder met het

planvormingsproces. Voordat de plannen definitief worden

vastgesteld in beide colleges, worden bewoners en betrok-

kenen nogmaals geïnformeerd. Daarna kan worden

gestart met een procedure om het bestemmingsplan aan

te passen. Deze procedure zal in beide gemeenten wor-

den gevolgd en kent diverse momenten voor betrokken-

heid en inspraak. Via de bekende advertenties in de hah-

bladen wordt u tezijnertijd geïnformeerd over de start van

deze bestemmingsplanprocedure. Daarnaast adviseren wij

u de website www.kiezenvoorgroen.nl in de gaten te hou-

den. Ook hierop zullen aankondigingen worden geplaatst

van de tweede informatieavond danwel van de start van

de bestemmingsplanprocedure. 

In hoeverre klopt de eerdere berichtgeving in de pers over
een vestiging van Reptielenopvang Serpo in het gebied?
Serpo heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om zich te

vestigen in het gebied.  De Stuurgroep Vlinderstrik staat

hier in beginsel positief tegenover. Voorlopig vinden oriën-

terende gesprekken plaats.  

Adviezen en suggesties

•  Ten aanzien van de locatie voor de recreatieve voorzie-

ningen; als de onbebouwde delen niet openbaar toegan-

kelijk zijn, dan is de Vlinderstrik straks vanaf de

Landscheiding moeilijk bereikbaar.

•  Verzoek om  beplanting achter de woningen/bedrijven

aan de Wildersekade niet te hoog en te dicht maken

vanuit oogpunt van zowel sociale veiligheid als ook zicht

naar de Vlinderstrik.

•  Voorkom aantrekkende werking ten aanzien van groe-

pen, die het gebied gebruiken om  te komen barbecuen.

De meningen hieromtrent zijn verdeeld. 

•  Een voorkeur voor agrarisch natuurbeheer in het noor-

delijke deel: een agrariër met koeien

•  De geplande verdubbeling van de N209 en de uitbrei-

ding  van de A13/16 lijken in strijd met de plannen voor

de beoogde ontwikkeling van  ‘natuur’. Misschien kan de

ontwikkeling van natuur daarom beter plaatshebben in

het noordelijke deel. De meningen hierover zijn ver-

deeld.  In het verlengde hiervan doet een van de aanwe-

zigen de suggestie om  de natuur dusdanig in te richten

(bijvoorbeeld in de vorm van een aarden wal of dichte

beplanting) dat een natuurlijke geluidsdemper ontstaat. 

•  Geen brandnetels in het gebied

•  De beheerder dient alert te zijn op eventuele overlast

danwel het ontstaan van (dier)plagen

•  Het belang van meerdere toegangen tot het gebied,

zodat niet iedereen  is aangewezen op dezelfde twee

paden. 

•  Bij de toegangen moeten ook fietsenstallingen  worden

aangelegd en wellicht ook een beperkt aantal  parkeer-

plaatsen voor auto’s.

•  Houdt het wandelpad en het fietspad goed gescheiden,

om te voorkomen dat  gebruikers  elkaar hinderen (wan-

delaars evt. met honden vs fietsers)
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•  Aanleg van een natuurlijke barrière achter de huizen aan

de Rodenrijseweg, bijvoorbeeld een brede sloot, vanuit

oogpunt van  sociale veiligheid.

•  Bij de recreatieve voorzieningen moeten voldoende par-

keerplaatsen zijn. Op deze manier wordt extra parkeer-

druk op omliggende straten voorkomen.
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Verslag 1e meedenkavond Vlinderstrik 

11 december 2007

Aanwezig: ca. 40 personen (excl. projectorganisatie)

Gespreksonderwerpen:

1. Beheer en inrichting van de noordelijke zone

2. Lintbebouwing en overgang naar de noordelijke zone

3. Communicatie en betrokkenheid

In dit verslag beperken wij ons tot het noemen van de aan-

dachtspunten en suggesties, zoals de aanwezigen deze

op 11 december 2007 naar voren hebben gebracht.

Tijdens de meedenkavond hebben de aanwezigen in groe-

pen uitgebreid gediscussieerd over de diverse onderwer-

pen. Naast de hieronder genoemde  aandachtspunten en

suggesties zijn ter plaatse ook op aanwezige plankaarten

rechtstreeks notities gemaakt. Samen met dit verslag zijn

deze notities door de projectorganisatie als waardevolle

input gebruikt bij het verder vormgeven van het

Masterplan. 

Ad 1) Inrichting en beheer van de noordelijke zone

Aandachtspunten:

Recreatieve hoofdverbinding
•  Fietspad noordelijker ivm luchtkwaliteit/geluid N209/A13-

16

•  Komen er ook ruiterpaden? (ruiterpad langs het fietspad)

•  Er moet genoeg ruimte zijn tussen fietspad en wandel-

pad ivm loslopende honden

Recreatieve voorzieningen
•  Recreatieve voorzieningen verder van de Rosemond-

singel

•  Duidelijke randvoorwaarden voor de voorzieningen

Inrichting noordelijke zone
•  Aantal wandelpaden in noordwesthoek: hierover waren

de meningen verdeeld, variërend van geen tot tevreden

over voorgestelde situatie. 

•  Geen tot minder bomen bij kassen Wildersekade /

Zuidpolder: hierover waren de meningen verdeeld.

•  Let op! De noordelijke zone is erg nat: aandachtspunt bij

aanleg wandelpaden

•  Voetpad tussen HSL en kassen Wilderskade moet een

voetpad zijn

•  Toegankelijkheid entree tot het gebied vanuit Rodenrijs

(meer wandelpaden)

Inrichting zuidelijke zone
•  Breedte van de ecologische verbindingszone aan de

oostkant smal

•  Geluid van de N209/A13-16 (suggesties geluidswal)

Suggesties:

Recreatieve hoofdverbinding
•  Maak ook een fietsverbinding ten zuiden van het RR-

station/Spoorhaven

Recreatieve voorzieningen
•  Gebruik de ruimte ten westen van het RR-station voor

activiteiten van een gezinsvervangend tehuis (ten noor-

den van de Rodenrijseweg)

•  Voorzieningen moeten in zuidelijke richting worden ver-

plaatst

•  Gebruik de bestaande boerderijen voor een educatief

centrum

•  Kinderspeeltuin

Inrichting noordelijke zone
•  Maak speelbosjes voor kinderen

•  Meer wandelpaden vanuit Wilderszijde

•  Alle tuinders uitkopen (ook aan de Wildersekade)

Inrichting zuidelijke zone
•  Minder natuur in noordoosthoek (tussen Zwartepad en

HSL)

Beheer
•  Voorkeur voor agrarisch natuurbeheer via agrarier dan-

wel via grotere organisatie

•  Wel koeien en schapen, geen oerossen

•  Inzet van schaapskudde 

Ad 2) Wandel-entrees en overgang naar de bebouwing

Overgang naar bebouwing
•  Water als afscheiding tussen groengebied en de woon-

bebouwing. De breedte afhankelijk van sociale veiligheid

en eventueel recreatieve mogelijkheden.

•  Wel een natuurlijke oever, maar geen hoge beplanting

bij het water want dan verdwijnt het zicht op het gebied

en ook tbv sociale veiligheid. Indien bewoners dat willen,

kunnen ze in eigen tuin beplanting aanpassen.

•  Kassen wel/niet dichtplanten (meningen verdeeld).

Negatieve invloed op economische functie van kassen

moet worden voorkomen. 

•  Het beheer van dit water moet door de projectorganisa-

tie uitgevoerd worden!

•  Belang van openheid staat voorop.  
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Entrees 
•  Geen parkeerplaatsen (auto’s) bij entrees nabij wonin-

gen. Eventueel wel enkele parkeerplaatsen bij grote toe-

gangswegen als Wildersekade, Landscheiding en Oude

Bovendijk. 

•  Wel/geen wandel-entree aan de Rodenrijseweg (menin-

gen verdeeld). Als wandel-entrees bij woningen liggen,

dan moeten deze goed ingepast worden in het privé-per-

ceel.

•  Bij bepaling van entrees aandacht voor ‘aanlooproutes’

•  Wel fietspaaltjes (stalling) bij entrees, mits de sociale

veiligheid dat toelaat

•  Poortjes opnemen, zodat fietsers niet op wandelpaden

kunnen komen.

Andere aandachtspunten/suggesties 
•  Wandelpaden (deels) ook geschikt maken voor rollators,

kinderwagens, minder validen etc.

•  Geen fietsen toestaan op wandelpaden. Hoe voorkom je

dat?

•  Veiligheid van fietsers bij oversteekplekken bij ZoRo-bus

en Landscheiding

•  Maak enkele (hoger gelegen) uitzichtpunten in het

gebied 

•  Voorzie het gebied van informatieborden; bij entrees en

in het gebied

•  Het fietspad mag de ecologische verbinding niet blokke-

ren

•  Het recreatieve deel (noordelijke zone) mag niet te veel

versnipperd raken.

•  Kinderboerderij is een aantrekkelijke voorziening.

•  Geen (continue) verlichting van de fietspaden.

Ad 3) Communicatie en betrokkenheid

Wat en waarover moet er gecommuniceerd worden?
•  De Vlinderstrik is niet alleen voor de direct omwonen-

den, maar voor alle Lansingerlanders en meer 

•  Historie van het project 

•  Gang van zaken bestemmingsplanproces, mogelijkhe-

den voor inspraak en verwerking/opvolging van

inspraakreacties(!)

•  Rolverdeling PMR-partners, samenhang deelprojecten 

•  Financiën 

•  Achtergronden Recreatief Concentratie Punt (hoe en

waarom) 

•  Het gebied MOET ontwikkeld worden om het definitief

groen te krijgen. 

•  Beheer 

•  Waterpeil 

•  Stand van zaken A13/A16, Landscheidingspark en

andere relevante projecten in directe omgeving. 

Welk communicatiemiddel?
•  Website www.kiezenvoorgroen.nl. 

•  Nieuwsbrief (print), brede verspreiding

•  Digitale nieuwsbrief (per e-mail, op de website). 

•  Directe e-mail 

•  Klankbordgroep van direct betrokkenen, rechtstreeks

contact met gemeenten  

•  Huis-aan-huisbladen 

Betrekken van de jeugd bij de ontwikkelingen in het gebied
•  Educatief centrum in het gebied (uitleg over natuur, his-

torie van gebied) 

•  Ontwerpwedstrijd voor kinderen 

•  Bouwplaats voor boomhutten 

•  Waterspeelplaats 

•  Vraag kinderen wat zij willen’ (interactie met kinderen) 

•  Schooltuinen
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Tijdens de eerste meedenkavond op 11 december zijn de

conceptplannen op detailniveau groepsgewijs besproken.

De tweede meedenkavond kende een plenaire opzet,

waarbij Marc Soeterbroek namens de projectorganisatie

inging op eerder gedane suggesties en binnengekomen

reacties. Daarnaast zijn nieuwe thema’s en suggesties aan

de orde gekomen.

Noordelijke zone

Onderstaand treft u per deelgebied uit het Masterplan

(noordelijke zone, centrale recreatieve verbin-

ding/recreatief concentratiepunt, zuidelijke zone) een korte

weergave van aandachtspunten danwel suggesties. In de

tweede kolom wordt aangegeven op welke wijze dit al dan

niet in het Masterplan is verwerkt.
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Aandachtspunten en suggesties zoals naar voren ge- Reactie/Veranderingen in het masterplan

bracht tijdens de meedenkavond op 11 december 2007

In hoeverre moet de noordelijke zone toegankelijk worden Over dit onderwerp waren de meningen verdeeld. 

voor wandelaars? Uitgangspunt in het concept-plan is om de noordelijke 

zone toegankelijk te maken voor recreanten.

Let op, de noordelijke zone is erg nat: aandachtspunt bij In de Schiebroekse polder komen verharde paden, in de 

aanleg wandelpaden Zuidpolder komt één verhard wandelpad. Op deze manier 

zijn de wandelpaden ook geschikt voor kinderwagens en 

minder validen.

In hoeverre moeten er nieuwe bomen in de noordelijke zone Over dit onderwerp waren de meningen verdeeld. In de

(deel Zuidpolder) komen? Zuidpolder komen op een beperkt aantal locaties bomen 

die passen bij het landschap.

Andere locatie van de wandelentrees aan de Rodenrijseweg De locatie van één entree direct ten westen van de N471 

is verplaatst. Verder is aan de westkant een nieuwe entree

mogelijk. 

De entrees zijn bedoeld voor direct omwonenden, er 

komen geen parkeerplaatsen. Wel zullen bij de hoofden

trees enkele fietsrekjes worden geplaatst. 

Toegankelijkheid van het gebied vanuit Rodenrijs In het plan wordt de mogelijkheid geopperd voor een

(Penninghlaan) (meer wandelpaden) nieuw wandelpad (afhankelijk van plan Hordijklocatie)

Meer wandelpaden vanuit de nieuwe woonwijk Wilderszijde Een nieuw doorlopend wandelpad vanuit de nieuwe woon-

wijk is aangegeven.

Water als afscheiding tussen woonbebouwing en groengebied Waar de bestaande sloot loopt, wordt deze verbreed. 

Waar nog geen sloot is, wordt deze gegraven. De inrich-

ting rond de sloot krijgt een open karakter. 

Zouden alle tuinders moeten worden uitgekocht? Over dit onderwerp waren de meningen verdeeld. In het 

concept-plan is i.v.m. de beschikbare financiële middelen 

ervoor gekozen om niet alle tuinders uit te kopen. Met 

name zijn/worden de tuinders opgekocht die lange perce-

len in het gebied hebben, zodat de landschappelijke 

openheid verbeterd wordt. Een aantal tuinders aan de 

rand van het plangebied blijft gehandhaafd.

De ruimte om de kassen niet dichtplanten met bomen en De kassen blijven vrij van beplanting. Het ontwerp van 

struiken i.v.m. economische functie (minder lichtinval) beplanting aan de kant van de Wildersekade is aangepast.

De inzet van een schaapskudde voor het beheer Goede suggestie, gesprekken zijn gaande met mogelijke 

toekomstige beheerders over het rekening houden met 

lokale initiatieven. Inmiddels heeft ook een gesprek plaats

gevonden met de betreffende schaapsherder.

Verslag 2e meedenkavond Vlinderstrik op 11 maart 2008
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Aandachtspunten en suggesties zoals naar voren ge- Reactie/Veranderingen in het masterplan

bracht tijdens de meedenkavond op 11 april 2008

De voorgestelde breedte van de sloot van 5 meter tussen In het plan blijft de breedte van 5 meter gehandhaafd. De

de Vlinderstrik en de omliggende bebouwing is te smal sloot is anders niet meer beheerbaar vanaf de zijde van de

Vlinderstrik (b.v. uitbaggeren). Wanneer de sloot zou wor-

den verbreed, betekent dit dat baggermachines de sloot 

ook vanaf de zijden van de privé-percelen moeten kunnen 

bereiken.

Het toegangspad vanaf de Rosenmondsingel iets meer Het toegangspad is iets meer naar het westen verschoven,

naar het westen opschuiven. zodat dit beter aansluit op omliggende paden

De locatie van de nieuw te graven sloot klopt niet overal. Nadat het Masterplan definitief is goedgekeurd, zal worden

gewerkt aan een inrichtingsplan waarin de exacte locatie 

van de sloot wordt vastgelegd.

De landschappelijk inpassing van de ZoRo-bus klopt niet De plankaart is aangepast op basis van de meest recente 

op de plankaart met de meest recente plannen die zijn plannen voor de inpassing van de ZoRo-bus.

gepresenteerd.

Aandachtspunten en suggesties zoals naar voren ge- Reactie/Veranderingen in het masterplan

bracht tijdens de meedenkavond december 2007

Fietspad noordelijker i.v.m. luchtkwaliteit/geluid N209/A13-16 Fietspad aan de westkant wordt noordelijker aangelegd

(tracé van het fietspad is sterk afhankelijk van de al gerea-

liseerde onderdoorgangen)

Komen er ook ruiterpaden? (ruiterpad langs het fietspad) Er zijn nog geen ruiterpaden gepland in de omliggende

gebieden, er zijn dus geen aansluitingen mogelijk vanuit de

Vlinderstrik. In het Masterplan is daarom (nog) geen ruiter-

route opgenomen. Wanneer er alsnog een doorlopende 

regionale ruiterroute komt, is er langs het fietspad genoeg 

ruimte beschikbaar om deze aan te leggen.

Er moet genoeg ruimte zijn tussen fietspad en wandelpad Op een aantal plaatsen is meer ruimte gecreëerd tussen 

i.v.m. loslopende honden. wandel- en fietspad.

Recreatieve voorzieningen verder van de Rosemondsingel Aan de noordkant van het RCP is de ruimte tussen de

Rosemondsingel en het RCP uitgebreid.

Duidelijke randvoorwaarden voor de voorzieningen Er is een pakket van eisen opgesteld ten aanzien van de 

beeldkwaliteit van de gebouwen en de ruimtelijke inpas-

sing hiervan. Deze eisen zijn opgenomen in het 

Masterplan. De commissie Welstand van de gemeente 

Lansingerland zal deze gebruiken bij het beoordelen van 

de ontwerpen van de gebouwen.

Het begin van het fietspad door het RCP ligt teveel bij de De ligging van het fietspad is veranderd; het bevindt zich

Rosemondsingel. inmiddels verder van de Rosemondsingel, maar is nog wel

om het RCP heen gesitueerd.

Suggesties voor verschillende typen voorzieningen (kinder- Bij de selectie van initiatiefnemers zullen deze suggesties

boerderij, kinderspeeltuin, etc.) zeker in overweging worden genomen.

Suggestie voor speelbos voor kinderen Dit wordt ter overweging meegegeven aan de toekomstige

beheerder.

Suggestie voor informatieborden in het gebied Dit wordt ter overweging meegegeven aan de toekomstige

beheerder.

Geen continue verlichting langs het fietspad Er zal geen continue verlichting zijn langs het fietspad.

Geen fietsen toestaan op de wandelpaden. Dit wordt meegegeven aan de toekomstige beheerder: 

d.m.v. borden/poortjes en fietsrekjes bij hoofdentrees.

Maak ook een fietstunnel ten zuiden de Randstadrail-halte/ Er komt een nieuwe tunnel bij de Randstadrailhalte. Een

Spoorhaven. extra tunnel ten zuiden van de halte is niet nodig en naar

verhouding (investering vs profijt) erg duur.

Centrale recreatieve verbinding + recreatieve voorzieningen (RCP)



Zuidelijke Zone

vervolg tabel: zie volgende pagina
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Aandachtspunten en suggesties zoals naar voren ge- Reactie/Veranderingen in het masterplan

bracht tijdens de meedenkavond op 11 april 2008

De toegang van de centrale recreatieve verbinding vanaf Deze opmerking is tijdens de vorige meedenkavond ook

de landscheiding ligt te dicht bij de huizen. geplaatst en toen al verwerkt. Naar aanleiding van deze

meedenkavond is het fietspad is verder in zuidelijke rich-

ting verschoven.

De oversteekplaats bij de autoweg Landscheiding vanaf In de Vlinderstrik verwachten we geen grote aantallen be-

halte Rodenrijs naar de Zuidpolder is gevaarlijk. Kan er zoekers. De meeste bezoekers komen in het weekend en

geen directe loopbrug komen tussen de parkeerplaats bij en kunnen dan de parkeerplaats bij de halte Rodenrijs ge-

de halte Rodenrijs en de Zuidpolder? bruiken. Wanneer alsnog sprake is van (extreme) grote be-

zoekersaantallen, dan moet bekeken worden in hoeverre

extra maatregelen (b.v. een verkeerslicht) nodig zijn. Voor-

alsnog gaan we uit van de huidige oversteeksituatie. De

voorzieningen in het recreatief concentratiepunt dragen

eigen verantwoordelijkheid voor parkeervoorzieningen.

De voorgestelde maximale bouwhoogten van 10 meter voor Voor gebouwde voorzieningen aan de westkant van het

de gebouwde voorzieningen is te hoog. recreatief concentratiepunt is de hoogte aangepast naar

maximaal 8 meter.

Kan een cultuurhistorische uitstraling in de beeldkwaliteits- In de omgeving van de Vlinderstrik zijn weinig cultuurhis-

eisen worden meegenomen? torische objecten waarop wat bouwstijl betreft kan worden 

aangesloten. In het licht daarvan maakt een cultuurhisto-

rische uitstraling geen onderdeel uit van de beeldkwaliteis-

eisen. Belangrijk bij de beoordeling van de architectuur is

dat het gebouw past in de omgeving.

Aandachtspunten en suggesties zoals naar voren ge- Reactie/Veranderingen in het masterplan

bracht tijdens de meedenkavond december 2007

Breedte van de ecologische verbindingszone aan de oost- De breedte voldoet aan de normen van de provincie (mini-

maal 100 meter) en gebiedscommissie Oude Leede. De

zuidelijke zone bij het RPC is breder geworden.

Gaat de ecologische verbinding straks goed functioneren? De faunapassages zijn verder uitgewerkt (natte of droge

(qua breedte, natuurdoeltypen, aantal faunapassages) type en ligging).

Wordt het waterpeil in het gebied verhoogd i.v.m. natuur- Het waterpeil wordt niet verhoogd. De natuurontwikkeling

ontwikkeling? wordt bereikt door een deel van het maaiveld af te graven.

Is er niet teveel natuur tussen de HSL en het Zwartepad? Het plan gaat uit van een goede balans tussen recreatie 

en natuur. De natuur is weliswaar beperkter toegankelijk,

maar wel goed zichtbaar vanaf de omliggende paden.

Geluid van de N209/A13-16 is een storende factor in de Het aanbrengen van een geluidswal is een goede sugges-

Vlinderstrik tie: dit is echter afhankelijk van de wijze van inpassen van

de A13-16

Andere wijzigingen in het plan die niet op de meedenk- Veranderingen in het masterplan

avond zijn genoemd

Minder lange struinpaden, om verstoring van de natuur op

smalle stukken te voorkomen

Er is een tweede optie voor een mogelijke fiets/wandelver-

binding tussen Vlinderstrik en Schiebroekse Park geko-

men, wanneer de rijksweg A13-16 wordt gerealiseerd.
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Aandachtspunten en suggesties zoals naar voren Reactie/veranderingen in het masterplan

gebracht tijdens de meedenkavond op 11 april 2008

Er moet ook een brede natte verbinding voor watergebonden Met de Provincie Zuid-Holland is overleg gevoerd over

diersoorten onder de Randstadrail komen het type faunapassage dat nodig is om de ecologische

verbindingszone goed te laten functioneren. De Zuid-

polder en Schiebroekse Polder zijn op zichzelf groot

genoeg voor watergebonden diersoorten. Dit betekent

dat de faunapassage onder de Randstadrail alleen een

droge functie krijgt voor landgebonden diersoorten.

De waterberging ten zuiden van Spoorhaven moet ecologisch Er wordt onderzocht wie de eigenaar is van de waterber-

worden ging en of er afspraken kunnen worden gemaakt over 

een meer ecologische inrichting

Kunnen in het plan Vlinderstrik kwaliteitscriteria voor de in- Door de Stadsregio Rotterdam wordt momenteel een 

passing van de A13-16 worden opgenomen? studie gedaan naar de inpassing van de A13-16 over het 

gehele traject. In het Masterplan Vlinderstrik worden de

randvoorwaarden voor de landschappelijke inpassing van

de A13-16 stelliger geformuleerd.



Verslag 2e informatieavond Vlinderstrik 

21 april 2008

Op 19 november 2007 heeft een eerste informatieavond

plaatsgevonden voor bewoners en betrokken (maatschap-

pelijk) organisatie waar de plannen in concept zijn voorge-

legd. In de periode tussen de 1e en deze 2e informatie-

avond heeft een kleine groep mensen (ca 45) tijdens twee

meedenkavonden gepraat over een aantal specifieke on-

derwerpen zoals ontsluiting, begrenzing en communicatie.

Op 21 april 2008 heeft de tweede informatieavond plaats-

gevonden. In totaal hebben zo'n 140 bewoners en betrok-

kenen van deze gelegenheid gebruik gemaakt om op de

definitieve plannen te reageren. 

Vragen en antwoorden:

Rijkswaterstaat denkt  50 ha van de Vlinderstrik af te kun-
nen snoepen voor een A13/16-variant die onder de HSL
door gaat. Hoe zit dat?
In 2007 is een variantennota opgesteld voor de A13/16.

Deze moet nog worden vastgesteld door de Minister van

Verkeer & Waterstaat, Maar deze studie bevat inderdaad

de optie om met de A13/16 onder de HSL door te gaan.

Nu worden diverse tracévarianten en -ontwerpen uitge-

werkt; waarvan er ook door de Vlinderstrik gaan. De

A13/16 moet buiten de begrenzing van de Vlinderstrik

(conform de PKB) blijven; tenzij de rijksweg geheel onder-

gronds ligt. Gemeente Lansingerland steunt dit ambtelijk

en bestuurlijk.

Kan er geen kwaliteitsnorm voor de Vlinderstrik worden
gedefinieerd als harde randvoorwaarde richting de
A13/16? Bijvoorbeeld een geluidsnorm.
De basiskwaliteit van oa. de Vlinderstrik wordt gedefini-

eerd in het project Noordas van de Stadsregio Rotterdam.

Daar wordt momenteel aan gewerkt, in juni moet dat klaar

zijn. Dit project onderhoudt ook intensief contact met het

A13/16 project. Daarnaast liggen geluidsnormen vast in de

Wet Geluidhinder en daar zal ook de A13/16 aan moeten

voldoen.

Wat wordt nu dat recreatief concentratiepunt (RCP); het is
nu niet duidelijk? Als het bebost wordt zou dat jammer zijn. 
Kan het RCP niet aan de andere kant bij het busstation?
Of op bedrijventerrein Spoorhaven? 
Wie gaat het exploiteren? hoe meer winst er gemaakt
moet worden hoe meer drukte er komt.
Voorzieningen zijn nodig in een recreatiegebied; hier willen

we dus in ieder geval de mogelijkheid hiervoor bieden. 

Het zullen kleinschalige recreatieve voorzieningen zijn,

maar het is nog niet bekend wat precies. Rondom de

gebouwen kunnen wel bomen worden geplaatst , maar op

de rest het perceel is het uitgangspunt: openheid.

Het ligt op deze locatie vanwege de goede ov- en autobe-

reikbaarheid. Dat is niet het geval aan de oostzijde van het

Randstadrail-station en het bedrijventerrein Spoorhaven is

al vol. 

De exploitatie wordt gedaan door particuliere ondernemers

die inderdaad  winst zullen willen maken. Wij stellen eisen

aan het type voorzieningen, (maximale) bebouwingsopper-

vlakten en voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Hoe reëel is wandelen op struinpaden?
De struinpaden zullen betreedbaar worden gemaakt door

ze af te strooien met houtsnippers of schelpen. Ook is het

mogelijk ze op een klein zandlichaam aan te leggen, zodat

ze iets hoger liggen en de afwatering goed is.

Waarop zijn de hectares natuur en de inrichting op geba-
seerd? En de verhouding tussen “natuur” en “recreatie”?
Voor recreanten zal dit vooral een doorgangsgebied zijn,

maar voor dieren is dit naast een verbindingszone ook

echt een verblijfsgebied. Daarom zijn er naast de vereiste

randvoorwaarden voor een ecologische verbindingszone

ook wat grotere gebieden natuur.

Waarom de natte zone bij de snelweg, waarom geen hoge
begroeiing daar?
Het is wel het natte gebied, maar richting de N209

(Doenkade) en later de A13/16 komt een overgang van

moeras naar steeds hogere beplanting. Op de kaart is dit

verbeeld met donkergroene vlekjes.

Het nieuwe fiets-wandelpad richting Schiebroekse park;
kan dat niet gecombineerd worden met een eco-zone?
Een faunapassage richting het Schiebroekse park is mee-

genomen in het masterplan.

Hoe kan de verplaatsing van CRM verantwoord worden?
Vorige keer is gezegd dat jullie CRM gingen opkopen, hoe
zit dat? Is het te duur om aan te kopen, vrachtwagens
passen niet bij natuur/groengebied? Waarom niet verhui-
zen naar bedrijventerrein? En als CRM blijft zitten dan
staan daar vrachtwagens  met gevaarlijke stoffen dichtbij
woonbebouwing.
Ons voorstel is om CRM zo in te passen dat het de helft

minder het gebied insteekt, en dan 2x zo breed wordt..

Daar zijn we echter nog niet uit met CRM. Het is op de

kaart ook nog gearceerd als uitwerkingsgebied. Wij hou-

den uiteraard rekening met nabij gelegen woningen wat

betreft milieunormen. 

Wij hebben nooit gezegd dat we CRM gingen kopen, we

hebben vorig jaar bij verkoop van In ’t Veem de boot

gemist, maar het was toen zeker geen koopje. CRM heeft

gebruik gemaakt van het huidige bestemmingsplan en

mag daar dus zijn bedrijf voeren. 

Ons projectbudget is te beperkt om CRM nu uit te kopen.
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De kas naast CRM staat er nog, hoe kan je het bedrijf
naar die kant omklappen?
Die kas is eigendom van gemeente Rotterdam en gaat

gesloopt worden.

Kan die kas van Dhr. Van de Maarel niet worden uitge-
kocht? In dit plan wordt hij uitgerookt en dat is asociaal.
De kas van Dhr. Van de Maarel kan iets uitbreiden in dit

plan, maar meer groei past niet binnen de opgave voor de

Vlinderstrik.

Waar kunnen (ideeën voor) lokale beheerinitiatieven
terecht? En geldt dat zowel voor de noordelijke als de zui-
delijke zone?
Gemeente Rotterdam is eindverantwoordelijke voor dit

project en moet het beheer regelen. Lokale initiatieven

kunnen zich melden bij Ester de Bever

(e.debever@dsv.rotterdam.nl). Dat geldt voor de noordelij-

ke en de zuidelijke zone. 

Het fietspad bij de landscheiding moet verder zuidwaarts
inspringen, waarom is daar niet naar geluisterd?
Met dit voorstel hebben wij wel wat gedaan. Het pad is ca.

10 meter verder van de woningen geplaatst (naar het zui-

den). Op de kaart is dat wat moeilijk te zien vanwege de

grote schaal en dikke lijnen, maar als je het vergelijkt met

de eerdere plankaart is het wel te zien. Het fietspad sluit

niet haaks aan op de Landscheiding, omdat we de bocht

er in willen houden om de continuïteit van het fietspad te

waarborgen.

Het fiets- en wandelpad liggen dicht tegen elkaar aan,
Waarom liggen ze niet verder van elkaar vandaan?
Op de delen tussen de tunnels liggen fiets- en wandelpad

niet strak tegen elkaar aan. Er zal altijd een strook groen

tussen zitten en de breedte van die strook varieert. In het

inrichtingsplan zal dit gedetailleerder worden uitgewerkt.

Hoe wordt deze avond vastgelegd?
Er zit een notulist in de zaal en het verslag van deze

avond wordt op de website www.kiezenvoorgroen.nl

geplaatst.

Hoe zit het met de toekomt van de aanwezige boerenbe-
drijven?
Veel boeren in de Zuidpolder hebben jaren geleden hun

grond al verkocht aan de gemeente Rotterdam

(Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR)). Dat zegt al

genoeg over de toekomstbestendigheid.

Overige opmerkingen

•  Er is te weinig meegenomen uit de meedenkavonden

•  De opmerkingen uit de meedenkavonden zijn goed mee-

genomen.

•  Aardig geluisterd, dit zie je terug in minder bomen en

minder grote veranderingen tov van de huidige situatie.

•  De communicatie is erg goed.

•  Er is teveel gericht op de recreatie in plaats van het

natuurlijke

•  Keuze voor het laten zitten van CRM ipv actief uitverhui-

zen wordt niet gesnapt. 

•  Feit dat het gebied groen blijft is een grote plus.

•  Mooie groene achtertuin

•  De kwaliteitseisen richting A13/16 moeten echt worden

vastgelegd, niet te vrijblijvend.

•  Blij met de aanwezigheid van bestuurders vanavond.
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V  Huidige bestemmingsplannen

Hierbij een overzicht van de huidige vigerende bestem-

mingsplannen binnen het plangebied van de Vlinderstrik. 

In de Schiebroekse Polder (gemeente Rotterdam) vigeren

de volgende bestemmingsplannen:

•  Nr. 95 Schiebroek '33 *ubp in onderdelen, vastgesteld

13 oktober 1933, goedkeuring door GS 17 december

1934

•  Nr. 368 Wildersekade II, vastgesteld 10 januari 1967,

gedeeltelijke goedkeuring door GS 28 februari 1968, KB

16 juli 1971

•  Nr. 370 Wildersekade I, vastgesteld 14 oktober 1971,

goedkeuring door GS 31 mei 1972

•  Nr. 525 HSL Hillegersberg-Schiebroek, vastgesteld 13

januari 2000, goedkeuring door GS 20 april 2000, KB 14

juli 2000

•  Bebouwingsgebied C: geen bestemmingsplan van toe-

passing

In de Zuidpolder (gemeente Lansingerland ) vigeren de

volgende bestemmingsplannen:

•  Landelijk Gebied.  Dit bestemmingsplan is vastgesteld

op  21 augustus 1978, gedeeltelijk goedgekeurd op 30

oktober 1979 en gedeeltelijk goedgekeurd door de

Kroon op 14 april 1983. Bij de eerste herziening van het

Landelijk gebied is het bestemmingsplan gerepareerd.

Dit is vastgesteld op 4 mei 1985, goedgekeurd op en

onherroepelijk op 10 augustus 1988;  

•  Rodenrijseweg 1987. Dit bestemmingsplan is vastge-

steld op 30 maart 1987 en goedgekeurd 10 november

1987. Voor dit gebied is een nieuw bestemmingsplan in

voorbereiding, Lint-Zuid, dit ligt ter goedkeuring bij GS. 

•  Bedrijventerrein Oudeland (N471) is vastgesteld op 31

januari 2002, goedkeuring door GS op 10 september

2002 goedgekeurd was op 24 september 2003 onher-

roepelijk.
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Vigerende bestemmingsplannen binnen het plangebied Vlinderstrik
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