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Actueel

Waterkwaliteit sloten Zuidpolder  
verrast onderzoekers 
Watermijten, libellen, salamanders, kikkers,  

schrijvertjes, waterweegbree, algen. De aan- of 

afwezigheid van dit soort beestjes en planten zegt 

iets over de kwaliteit van het oppervlaktewater. In 

de sloten van het nieuwe natuurgebied Zuidpolder 

(Vlinderstrik-West bij Rodenrijs), onderdeel van de 

Noordrand Rotterdam, troffen wateronderzoekers 

Jan Smith en Cees van der Burg van de Project-

groep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland (POKO) 

tot hun verrassing een grote biodiversiteit aan.  

En dat betekent dat de waterkwaliteit gunstig is. 

Intensieve veehouderij, overbemesting, het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen; het zorgt voor sloten waar geen 

waterplanten en organismen meer willen groeien. Ook 

hier in de Zuidpolder was dit door intensieve landbouw

activiteiten tot voor kort het geval. De watergangen waren 

helemaal dichtgegroeid met algen en het water bevatte 

hoge concentraties fosfaat, nitraat en ammonia. ‘Dat is 

dodelijk voor het waterleven’, vertelt wateronderzoeker 

Jan Smith. ‘Op uitnodiging van boswachter Maurice Kruk 

van Natuurmonumenten hebben we in juni onderzoek  

gedaan naar kwaliteit van het oppervlaktewater in de  

sloten rondom de Melkschuur en de wildebloementuin.  

Het ecosysteem is gebaat bij evenwicht. In dit polder

perceel is het evenwicht zich aan het herstellen dankzij 

natuurvriendelijke ingrepen zoals het loskoppelen van 

het watersysteem van het natuurgebied van omliggende 

watergangen met viezer water, het laten verschralen van 

de bodem door niet te bemesten en door afgestemd 

maaibeleid. En dat begint zijn vruchten af te werpen!’

Zuurstofrijk water
Tijdens hun onderzoek troffen Jan en Cees verschillende 

soorten libellen aan, maar ook waterjuffers en nimfen, 

larven, waterluizen en watermijten. Op de oevers grote 

lisdodde, zwanenbloemen, watermunt en moerasver

geetmijnietjes. ‘Dat duidt op zuurstofrijk water’, legt  

Jan uit. ‘Ook de cijfers voor stikstof en fosfor zijn gunstig 

laag en liggen onder de geldende norm. Aan de fysisch 

chemische eisen voor het niveau GET, dat betekent 

‘Goede Ecologische Toestand’ voldoet de waterkwaliteit 

nog niet. Maar als het huidige beheer van water, oevers 

en grasland wordt voortgezet, verwachten we dat dit op 

termijn kan worden gehaald. We zijn dus ook zeker van 

plan om het verloop te blijven monitoren.’

Nieuwsgierig naar het 
werk van Jan en Cees? 
Scan de QR-code om  
het filmpje te bekijken. 



De Groene Stadsrand  |  5

Het metrostation Rodenrijs ligt vanaf volgend voorjaar echt midden in de natuur. De gemeente Lansinger-

land, op wiens grondgebied het station staat, vernieuwt en vergroent de stationsomgeving. Er komt rond-

om veel meer beplanting, en dat wordt zoveel mogelijk bij-vriendelijk. Op een deel van de dijktaluds rond 

het station wordt zogenoemd bloemrijk mengsel ingezaaid, een echte snoepwinkel voor insecten dus.  

De nieuwe wachtruimte op het busplein, een ontwerp van DaFarchitecten, krijgt dezelfde polderuitstraling als de 

Melkschuur, die op een steenworp afstand langs het Polderpad staat. De lijnen van paden en slootjes uit de omlig

gende polder zie je straks terug rond het station. De bankjes en ander straatmeubilair die in het natuurgebied staan, 

worden straks ook in en rond het station gebruikt. Het parkeerterrein voor auto’s wordt groener, onder andere door 

het gebruik van bestrating waar het gras en regenwater doorheen kan. Er komen ook oplaadpunten voor elektrische 

voertuigen. Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd: er komen veel meer fietsparkeerplaatsen, onder andere in 

twee overdekte fietsenstallingen. Deze krijgen de vorm van een tuinbouwkas, met gestileerde komkommerplanten in 

de gevel. Dit is opnieuw een hint naar de ligging van het station op het Rotterdams platteland en verwijst bovendien 

naar het verleden van het station als overslagpunt voor komkommers. Ook het stationsgebouw en de perrons krijgen 

een facelift: de RET verlengt de overkapping op het perron, zodat meer mensen droog kunnen staan. De Metropool

regio RotterdamDen Haag (MRDH) betaalt mee aan dit project.

Natuur vlakbij de stad
Het station wordt zo echt een poort naar het groen: zodra je uit de metro stapt, sta je vanaf volgend voorjaar meteen 

in de natuur, en aan het startpunt van een mooie wandeling of fietstocht. En dat op maar vier haltes vanaf Rotterdam 

Centraal! Samen met de RET en de betrokken gemeentes denkt Natuurmonumenten na over hoe deze natuur, die 

zo dichtbij is, al in de stad gepromoot kan worden. Er wordt ook gewerkt aan meer toeristische voorzieningen, zoals 

fietsverhuur en betere bewegwijzering. OVbereikbaarheid van het platteland rond de stad via groene OVhaltes is een 

van de prioriteiten in de nieuwe Rotterdamse Agenda voor het Regionaal Landschap. Er zijn overigens meer van zul

ke Groene Buitenpoorten: metrolijn B de Hoekse Lijn brengt je bijvoorbeeld vanaf volgend jaar letterlijk tot aan het 

strand, naar metrostation Hoek van Holland Strand, en met metrolijn D naar Rhoon ben je nu al vlakbij het Buytenland 

van Rhoon en de wilde riviernatuur van Klein Profijt.

Metrostation Rodenrijs:  
Groene Buitenpoort naar de natuur
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Onlangs verschenen: De Atlas van  
de trekvaarten in Zuid-Holland

De trekschuit was van de tweede helft van de zeven-

tiende eeuw ruim 200 jaar hét openbare vervoermid-

del in de laaggelegen delen van Nederland. Nergens 

anders was openbaar vervoer zo goed georganiseerd.

 Varen volgens dienstregeling was nieuw, steden raakten 

verbonden en op bezoek gaan bij familie in een andere 

stad werd mogelijk. De trekvaart legde een basis voor de 

Randstad. In de onlangs verschenen historische atlas  

De Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland wordt 

de rijke geschiedenis van de trekvaart in ZuidHolland 

beschreven.

Steden verbonden
Halverwege de 17e eeuw ontstaan de trekvaartroutes tus

sen Delft, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Overschie, 

Delfshaven en Rotterdam. Op de routes kunnen passa

giers gebruikmaken van trekschuiten: een boot die met 

een lang touw wordt voortgetrokken door een paard dat 

op een jaagpad langs de vaart loopt. Doordat het paard 

zo rond de 7 kilometer per uur liep, was het voor het eerst 

mogelijk om volgens een dienstregeling te varen.

Dit zorgde ervoor dat steden verbonden raakten en tot 

bloei kwamen: het stimuleerde de handel, maar ook  

personenvervoer werd mogelijk. Verschillende klassen 

zaten bij elkaar op een schip en raakten met elkaar in 

gesprek. Een bijzonderheid voor die tijd.

Overschie, een verkeersknooppunt
Overschie werd door de strategische ligging een belang

rijk verkeersknooppunt; alle verbindingen kwamen hier bij 

elkaar. Het moet hier in die tijd een drukte van jewelste 

geweest zijn. De trekvaart door ZuidHolland legde de 

basis voor de Randstad. 

De Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland
De Atlas van de trekvaarten in ZuidHolland is geschreven 

en samengesteld door Ad van der Zee en Marloes Wellen

berg en wordt uitgegeven door Uitgeverij Thoth in samen

werking met het Erfgoedhuis ZuidHolland. Aan de hand 

van uitgebreide beschrijvingen, gedetailleerde kaarten en 

prachtige afbeeldingen geeft de atlas een beeld van een 

bijzonder vervoersnetwerk dat door de komst van de trein 

halverwege de 19de eeuw definitief geschiedenis werd.

Het boek is te koop in de boekwinkel, bijvoorbeeld Donner 

aan de Coolsingel, of direct bij de uitgever via thoth.nl.

Actueel

Een prent van de Rotterdamse Poort uit 1827 (bron: collectie Rijksmuseum). Het gezicht op de Rotterdamse Schie in 1867 van J.B. Jongkind.
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Voedselbos in aantocht
Over enkele jaren zijn het niet alleen de bloemrijke akkers van de Herenboeren en prachtige hooilandjes van 

Natuurmonumenten die de Schiebroekse Polder kleur geven. Aan de oostkant van het gebied, langs de metrolijn, 

zal een voedselbos geplant worden. De realisatie van dit voedselbos is onderdeel van droom ‘Rotterdam de boer 

op!’ en een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten en Picnic, de online supermarkt. Boswachter Juriaan van 

Leeuwen van Natuurmonumenten is enthousiast. ‘In onze droom hebben we aangegeven ook voedselbossen rond 

de stad aan te planten. Een voedselbos produceert een grote diversiteit aan vruchten, bessen en eetbare planten. 

Ook bijen, hermelijnen en vinken vinden hier hun thuis. Het voedselbos zal ook voor het publiek toegankelijk zijn.’ 

En daar is Marjolein van den Blink van Picnic trots op. ‘We zijn blij dat we door de jaren heen de ontwikkeling van 

het bos en alle planten kunnen laten zien. We kunnen kinderen leren waar die lekkere bessen vandaan komen en 

volwassenen laten zien hoe toegankelijk mooie producten en smaken zijn.’  

Boswachter  
met een natte T
Boswachter ben je niet alleen meer in een bos (of in de polders), 

boswachter ben je ook online. Boswachter Natascha Hokke is  

een Rotterdamse en deelt via Instagram verhalen uit de natuur. 

Volg haar dagelijkse beslommeringen via @deboswachtert.  

Inderdaad, met een natte T.

instagram.com/deboswachtert
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Een groene stadsrand 
met potentie
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In gesprek met wethouder* Bert Wijbenga

*  Tijdens de productietijd van dit magazine was Bert Wijbenga als wethouder 

verantwoordelijk voor de aanleg van de natuur en recreatiegebieden.  

Inmiddels is hij vanwege zijn vertrek opgevolgd door Vincent Karremans.

In het aangelegde natuurgebied de Noordrand  

ontstaat een bijzondere wisselwerking tussen  

natuur, recreatie en extensieve veehouderij.  

De natuur herstelt zich en wordt diverser.  

Stadsbewoners genieten volop van het groen zo 

dichtbij huis, krijgen meer waardering voor de  

boer en voor het eten op hun bord. En agrarische 

ondernemers ontdekken er nieuwe ondernemers-

kansen. ‘Het laat de potentie van dit gebied zien’, 

aldus wethouder Bert Wijbenga.
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Als hoogbouwbewoner komt wethouder Bert Wijbenga graag in de natuur. Om tot rust 

te komen, hard te lopen en om de ontwikkelingen te volgen. ‘Net als veel moderne 

stadsbewoners heb ik bewust gekozen voor de levendigheid en het culturele aanbod 

in de stad’, vertelt hij. ‘Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan geen behoefte 

hebt aan rust en natuur. Corona heeft nog eens benadrukt hoe belangrijk het is om te 

kunnen recreëren in je directe woonomgeving. Gelukkig komen er steeds meer aan

trekkelijke, groene plekken bij in Rotterdam; in de stad zelf én in de dichte nabijheid.’ 

Groene stadslongen
In 2018 beloofde het stadsbestuur de Rotterdammers 20 hectare extra groen. ‘In het 

begin waren er veel sceptici’, herinnert Wijbenga zich. ‘Ze zeiden ‘zóveel hectare, dat 

kan helemaal niet’. Maar door slim te ontwerpen en samen te werken met bewoners, 

bedrijven, investeerders en woningbouwcorporaties hebben we inmiddels duizenden 

groene meters gemaakt. In ieder nieuwbouwplan in de stad moet ruimte zijn voor 

groen. Ook in bestaande buurten en wijken zie je steeds meer groene gevels, daken 

en pleinen, geveltuinen, bloemrijke bermen en extra bomen en struiken. Kleine, groene 

stadslongen die bijdragen aan een prettige en gezonde leefomgeving.’

Broedsucces weidevogels
Grote natuur en recreatiegebieden rondom de stad vindt Wijbenga net zo belangrijk. 

‘Een goed ecosysteem houdt stadsbewoners gezond en gelukkig. Daarom ben ik 

ontzettend blij met de Noordrand. Er zit enorm veel potentie in deze polders en die  

zijn we na jaren hard werken nu langzaam aan het verzilveren. Het herstel van de 

‘Door slim te ontwerpen 

en samen te werken 

hebben we inmiddels 

duizenden groene  

meters gemaakt.’
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weidevogelstand in polder Schieveen is een mooi 

voorbeeld. Dit jaar was het broedsucces groot en zijn de 

aantallen voor het eerst enorm toegenomen. Dat is toch 

fantas tisch!’ Het succes is te danken aan de jarenlange 

intensieve samenwerking tussen de gemeente, Natuur

monumenten en lokale boeren. Door tussen 1 maart en 

15 juni het waterpeil te verhogen en het land niet meer 

te bemesten en te maaien, krijgen de weidevogelkuikens 

de tijd om veilig op te groeien en ‘vliegvlug’ te worden.

Innoveren en recreëren
Een andere kansrijke optie die Wijbenga graag wil ver

zilveren, is het versterken van de verbinding tussen stad 

en platteland, boeren en burgers en tussen producenten 

en afnemers. ‘Ik zou tegen alle lokale agrariërs willen 

zeggen: als jullie de uitdaging aangaan om te innove

ren naar een bedrijf dat meer ruimte biedt aan biodi

versiteit en waar Rotterdammers welkom zijn om een 

kijkje te komen nemen, dan kunnen wij tot een mooie 

samenwerking komen. Laat dat wat je verbouwt op de 

Rotterdamse bordjes terechtkomen.’ Melkveehouder 

Arie van den Berg uit MiddenDelfland en Coöperatie 

Herenboeren in de Vlinderstrik werken al op deze manier 

en onlangs startte het initiatief ‘Rotterdam de boer op!’ 

dankzij vijf miljoen van de Nationale Postcode Loterij. 

Overdracht beheer buitenplaatsen 
Nog net voor het zomerreces heeft Wijbenga de over

dracht voor het beheer van de historische tuinen van 

de buitenplaatsen De Tempel en NieuwRodenrijs aan 

Natuurmonumenten afgerond. ‘In de Noordrand werken 

we al jarenlang intensief samen met Natuurmonumen

ten. De boswachters onderhouden samen met vrijwil

ligers en agrariërs het groen in dit natuur en recreatie

gebied. Gezien hun expertise vinden we hen ook een 

geschikte partner voor het beheer van de tuinen van 

deze twee buitenplaatsen. De samenwerkingsovereen

komst hebben de directeur van Natuurmonumenten 

en ik onlangs ondertekend. De komende jaren werken 

we samen verder aan het herstel van deze prachtige 

historische tuinen langs de Schie, zodat ze voor alle 

Rotterdammers het bezichtigen waard blijven.’
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Een polder bomvol leven: met grutto’s, argusvlinders en 

hermelijnen. Een polder ook, waar boeren een eerlijke  

prijs verdienen met hun natuurinclusieve aanpak.  

Van die polder, daar dromen Arie van den Berg (agrariër) 

en Dirk Kunst (Natuurmonumenten) allebei van. Het project 

‘Rotterdam de boer op!’ moet het mogelijk maken. 

Rotterdam de boer op! van start 

‘De echte stedeling komt nog te 
weinig op het platteland’ 

Arie van den Berg (links) en Dirk Kunst op het land van Van den Berg in Midden-Delfland.
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Rotterdam de boer op! van start 

‘De echte stedeling komt nog te 
weinig op het platteland’ 
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‘Zie je die zwaluwen? Ze vliegen laag.’ Melkveehouder 

Arie van den Berg kijkt naar de zwarte vogels die over 

het gras scheren. ‘Omdat er nu een lagedrukgebied is, 

zitten de insecten ook laag. Dus de vogels ook.’ Samen 

met programmamanager van ‘Rotterdam de boer op!’, 

Dirk Kunst, wandelt hij deze julidag over zijn land.  

‘Gisteren vlogen hier nog jonge kieviten.’ Van den Berg 

wijst naar een plukje lang gras op een verder strak 

gemaaid weiland. ‘Daar bleek nog een kievit te broeden. 

Dus daar hebben we even omheen gemaaid.’ 

Verderop zaten tureluurs, vertelt hij, op een stukje 

weiland dat bewust drassig wordt gehouden om het 

de weidevogels naar de zin te maken. Weer ergens 

anders heeft hij een soort vlot in de sloot gelegd, als 

broedplaats voor de visdief. In de verte schiet een haas 

door de polder van MiddenDelfland. Terwijl achter de 

geluidswal de auto’s op de A13 voorbijrazen. 

Biologisch bedrijf
De familie van Van den Berg boert al honderden jaren, 

hier op Hoeve Ackerdijk in MiddenDelfland, ingeklemd 

tussen de steden. Delft aan de ene kant. Rotterdam aan 

de andere kant. Ruim 20 jaar geleden vormde Arie van 

den Berg zijn melkveehouderij om tot een biologisch 

bedrijf. Op eigen grond doet hij particulier natuurbeheer, 

ook beheert hij natuurgrasland van Natuurmonumenten. 

Hij probeert als boer bovendien op allerlei manieren  

stad en platteland dichterbij elkaar te brengen.  

Dat alles maakt hem de ideale ambassadeur van  

project ‘Rotterdam de boer op!’, waarvoor Dirk Kunst 

weer programmamanager is. 

Rotterdam de boer op! 
Met ‘Rotterdam de boer op!’ trekt Natuurmonumenten 

samen met boeren en andere partners samen op om 

een ambitieus doel te bereiken: een levendig, biodivers 

Rotterdams platteland waarin boeren een eerlijke boter

ham verdienen met een natuurinclusieve aanpak. 

Voor Natuurmonumenten is die samenwerking met de 

boeren relatief nieuw, vertelt Kunst. ‘Natuurbeheer en 

landbouw, dat waren in het verleden toch een beetje 

afgescheiden systemen. Eilandjes. De relatie tussen 

boeren en boswachters was ook niet altijd goed. Wij 

werden door agrariërs vaak gezien als de organisatie 

met dat opgeheven vingertje. De laatste tijd is van beide 

kanten steeds meer het besef gekomen: als we echt iets 

willen veranderen, moeten we het samen doen.’ 

En een drastische verandering: dat is nodig. Het is 

slecht gesteld met de biodiversiteit op het platteland. 

De grutto kan nauwelijks overleven. Ook bijen en andere 

nuttige insecten hebben het moeilijk. Anderzijds krijgen 

boeren vaak te weinig waardering voor hun harde werk. 

‘Er is de laatste jaren veel te veel bij de boeren alleen 

neergelegd’, zegt Kunst. 

Volgens Arie van den Berg realiseren ook steeds meer 

agrariërs zich dat het anders moet. ‘Mijn generatie kreeg 
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de uitdaging om zo efficiënt mogelijk te werken, om 

zoveel mogelijk omzet uit het land te halen. Maar dat 

is eindig. We moeten de nieuwe generatie boeren een 

andere uitdaging geven.’ Maar, daarbij is een eerlijke 

beloning wel cruciaal, vindt Van den Berg. 

Voedselketen
Het project ‘Rotterdam de boer op!’ kan daar wellicht 

bij helpen. Eén van de ambities is namelijk het verkor

ten van de voedselketen, door producten die vlakbij de 

stad gemaakt worden ook daadwerkelijk ín de stad te 

verkopen. Veel stedelingen zijn best bereid iets meer te 

betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel waarvan 

ze precies weten hoe en waar het gemaakt is. 

Dit lokaal vermarkten gebeurt nu al op bijvoorbeeld de 

Rotterdamse Oogstmarkt op het Noordplein. Of via 

boodschappenservice Rechtstreex. Ook een initiatief als 

Herenboerderij Vlinderstrik, in groengebied Noordrand 

Rotterdam sluit perfect bij ‘Rotterdam de boer op!’ 

aan. Herenboeren is een coöperatie waar 200 gezinnen 

gezamenlijk één boer inhuren die voor hen groenten, 

fruit en vlees produceert. ‘Rotterdam de boer op!’ wil 

bestaande initiatieven ondersteunen en met elkaar ver

binden. En natuurlijk nieuwe initiatieven opzetten. 

‘Zo werken we met FrieslandCampina aan een impuls 

voor de ‘On the way to planet proof’producten; een 

keurmerk voor producten die duurzamer geproduceerd 

zijn’, vertelt Kunst. Het uiteindelijke doel: een verviervou

diging van de lokale afzetmarkt. Zodat er straks op veel 

meer locaties in de stad lokaal en duurzamer eten te 

koop is. Dit maakt het voor Rotterdammers veel makke

lijker om een bewuste keuze te maken. 

En aan de andere kant: als er op die manier een  

gezonde lokale voedselketen ontstaat waar boeren 

goed van kunnen leven, inspireert dit wellicht meer 

agrariërs om zich aan te sluiten bij een kleinschaligere 

aanpak. ‘Rotterdam de boer op!’ ondersteunt dan ook 

boeren die hun bedrijf natuurinclusiever willen maken. 

Verbinden
Daarnaast wil ‘Rotterdam de boer op!’ de Rotter

dammers ook verleiden vaker de stad uit te gaan.  

De polder te verkennen. ‘De échte stedeling komt nog 

te weinig de stad uit’, vindt ook Van den Berg. Hij doet 

er veel aan om de stad bij zijn platteland te betrekken. 

Er loopt een wandelroute over zijn land. Hij doet mee 

met de Boerderijdagen van FrieslandCampina. En de 

kinderen die gebruik maken van de kinderopvang op 

Hoeve Ackerdijk, leren er meteen dat eieren van kippen 

komen en melk van koeien. ‘Het zijn allemaal kleine 

dingen om de boerderij met de stad te verbinden.’ 

Dirk Kunst: ‘Ik geloof dat als mensen vaker op het 

platteland komen, ze ook eerder hun verantwoordelijk 

nemen om die polder te behouden.’

Over Rotterdam De Boer Op! 

Bij ‘Rotterdam de boer op!’ zijn in totaal 19 partners betrokken. Zoals bijvoor

beeld: landbouworganisatie LTO Noord, Staatsbosbeheer, zuivelproducent  

FrieslandCampina, onlinesupermarkt Picnic en gemeente Rotterdam. 

‘Rotterdam de boer op!’ kon dit jaar starten dankzij hulp van de Nationale  

Postcode Loterij. Het project kreeg 5 miljoen uit het Droomfonds van de loterij. 

Natuurmonumenten krijgt daarmee 2 jaar om ‘Rotterdam de boer op!’ vorm te 

geven in de landschappen rond Rotterdam. 

‘Rotterdam de boer op!’ helpen? Kijk op www.rotterdamdeboerop.nl hoe jij je 

steentje kunt bijdragen. Benieuwd naar het reilen en zeilen op Hoeve Ackerdijk? 

Kijk dan op www.hoeveackerdijk.nl. 
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Wandeling tussen Rotterdam en Delft 
is een reis door de geschiedenis

Een gloednieuwe polderwandeling tussen Rotterdam en Delft neemt 

wandelaars mee op een reis door de geschiedenis van het landschap. 

Een route die maar liefst 24 kilometer lang is. Boswachter Natascha 

Hokke van Natuurmonumenten vertelt erover. ‘Tijdens de wandeling 

klim je over hekken, wandel je tussen de koeien en vogels en langs 

langgerekte slotenpatronen.’
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Wandeling tussen Rotterdam en Delft 
is een reis door de geschiedenis
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De Tempel is het startpunt van de nieuwe wandelroute tussen Delft en Rotterdam. 

Deze buitenplaats in Overschie is één van de belangrijkste groene rijksmonumen

ten van Rotterdam, zoals ook bijvoorbeeld Het Park bij de Euromast en de tuin bij 

Boijmans Van Beuniningen dat zijn. ‘Maar’, zegt Natascha Hokke, boswachter bij 

Natuurmonumenten, ‘De Tempel is voor veel mensen een pareltje dat nog ontdekt 

moet worden.’ De buitenplaats is in de achttiende eeuw ontstaan en halverwege 

de twintigste eeuw is het park in eigendom van de gemeente Rotterdam gekomen. 

De Tempel en het naastgelegen NieuwRodenrijs behoren tot de laatste bewaarde 

buitenplaatsen van Rotterdam. Samen met Natuurmonumenten werkt de gemeente 

de komende jaren aan het herstel van het park zodat deze groene plek voor een breed 

publiek toegankelijk wordt en  net als waar de buitenplaatsen oorspronkelijk voor 

bedoeld waren  je even de drukte van de stad kunt ontvluchten.

De Tempel en het omliggende polderlandschap
‘Hoewel De Tempel een totaal andere uitstraling heeft dan het omliggende boerenland, 

heeft deze buitenplaats een sterke verbinding met het polderlandschap’, vervolgt 

Natascha. ‘De Tempel heeft namelijk niet altijd pal aan De Schie gelegen. Eerder lag 

het in wat nu de Zuidpolder bij Rodenrijs is. De toenmalige eigenaar, burgemeester van 

Rotterdam Johan van der Hoeven, begon daar met het winnen van turf in de veen

gronden. Dit zorgde in die tijd voor goede inkomsten, maar daardoor verdween het 

land onder water. De naam De Tempel en ‘heerlijke rechten’ werden in 1715 naar zijn 

boerderij Berkeloord aan de Schie verplaatst. Met het geld van de vervening legde Van 

der Hoeven tuinen met lanen en vijvers met fonteinen aan.’

Eeuwenoude tuinen
Op De Tempel wandel je door de geschiedenis. Misschien wel letterlijk. Natascha:  

‘Dit jaar zijn we begonnen met herstellen en opknappen van de tuinen van De Tempel. 

We zijn daar voorlopig nog niet klaar. Op Nieuw Rhodenrijs moet ook nog veel gedaan 

worden. Op De Tempel wandel je door de geschiedenis. Misschien wel letterlijk.  

Wanneer een nieuwe tuinstijl in de mode kwam, verving deze vaak de andere.  

Op De Tempel lieten de eigenaren de tuinstijlen naast elkaar bestaan. Zo is de  

oude geometrische baroktuin deels bewaard gebleven, waardoor je nu letterlijk  

door verschillende tuinstijlen wandelt.’

‘De Tempel is niet het enige ‘groen’ dat valt te ontdekken ten noorden van Rotterdam. 

‘Laat je meevoeren 

door de rijke  

geschiedenis van  

de polders,  

afgewisseld met  

hedendaagse  

kunst.’

Of download de GPSgestuurde 

routeapp van Natuurmonumenten: 

Natuur Routes. Vanaf september 

komt de lange polderwandeling  

online en kunnen mensen de route 

wandelen. ‘Hopelijk doen ze dat  

met veel plezier en leren steeds  

meer mensen ons mooie  

landschap kennen.’

Download de route app Natuur Routes
De route vind je op natuurmonumenten.nl/detempel 
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Op het Rotterdams platteland kun je wandelen, fietsen, 

vogels kijken en een bezoek brengen aan de boer.  

Als je verder loopt kom je, in het voor het bijzonder 

provinciaal landschap van midden Delfland zo kenmer

kende weidse en waterrijke landschap. Dit weidse en 

waterrijke Hollandse landschap biedt leefruimte aan  

veel karakteristieke planten en dieren.’

Polderwandeling
Om mensen kennis laten maken met de mooie plekken 

dichtbij huis werken de boswachters van Natuurmonu

menten aan verschillende fiets en wandelroutes om 

deze gebieden met elkaar te verbinden. ‘Deze lange 

polderwandeling is daar een voorbeeld van. De wandel

route gaat van Rotterdam naar Delft, dwars door 

boerenland.’ Boswachter Natascha stippelt de route uit: 

‘Om dit mogelijk te maken, werken verschillende partijen 

aan deze route: boer Arie en zijn zoon Bas van den Berg 

van Hoeve Ackerdijk, begraafplaats Hofwijk, ArtCentre 

Delft en de boswachtercollega’s van Staatsbosbeheer. 

Je gaat een klein stukje Delft in, zodat je de Schie kunt 

oversteken en zo kom je langs Polder NoordKethel. 

 Er zijn sterke aanwijzingen dat bij het ontginnen van 

NoordKethel in de elfde of twaalfde eeuw voor het eerst 

het oerHollandse woord ‘polder’ is gebruikt! Bijzonder 

hè?! Via historisch OudOverschie wandel je terug en 

kun je meteen een tussenstop maken bij Museum 

OudOverschie.’ 

Natascha legt uit waarom het een aanrader is om bij dit 

museum te stoppen. ‘Tot maart volgend jaar is hier een 

bijzondere expositie te zien over de prachtige collectie 

tuinbeelden van Buitenplaats De Tempel en het groene 

erfgoed in de omgeving. De omvangrijke beeldencollec

tie is heel waardevol en van nationaal belang.’ 

In de tentoonstelling zie je een aantal gerestaureerde 

beelden, onderdeel van het herstelplan voor de buiten

plaats. Verder zijn archeologische bodemvondsten uit de 

weilanden rondom de Tempel te bewonderen.

Niet op je sneakers
Het mooie van de polderwandeling is hoe de geschiede

nis wordt verteld en jij zelf de sporen kunt herkennen in 

het landschap. ‘Zo kom je sporen van een prehistorische 

kreekrug, een oude rivieroever en een oude boerderij 

tegen die in de Schiezone heeft gestaan in dezelfde tijd 

dat De Tempel floreerde. Zo eind achttiende eeuw. Nu 

kom je hier ook veel dieren en planten tegen die hun 

plek weten te vinden op het platteland rondom de stad. 

Daarna wandel je over het gastvrije biologische melkvee

bedrijf van boerenfamilie Van den Berg. Als je dan naar 

ArtCentre Delft gaat, kom je langs metershoge kunst

werken en verder op de route tref je weer bos, bruggen 

en waterpartijen bij de collegaboswachters van  

Staatsbosbeheer.’ Het weidevogel reservaat Polder 

NoordKethel vindt de boswachter zelf heel bijzonder. 

‘Hier zijn eeuwenoude landschaps elementen te vinden 

waaraan de ontstaansgeschiedenis van ons polderland

schap nog is af te lezen..’

Natascha glimlacht: ‘Je voelt hem misschien al aan  

komen, maar dit is een stevige wandeling voor iemand 

met een goede conditie. En nog een tip: trek goede 

wandelschoenen of laarzen aan. Want op je sneakers 

kom je er  zeker in de winter wanneer de weilanden 

drassig zijn  niet doorheen. De polderwandeling voert  

je door de rijke geschiedenis van het land. Hier zijn  

eeuwenoude landschapselementen te vinden, zoals  

terpen en uiterdijken, waaraan de ontstaansgeschiede

nis van ons polderlandschap nog is af te lezen.’

Bij het ArtCentre Delft kun je genieten van prachtige kunstwerken.
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Schieveen, walhalla 
voor de grutto

Dit jaar is een belangrijke stap gezet in 

het versterken van Polder Schieveen als 

weidevogelgebied. De polder is een stuk 

natter gemaakt. De weidevogels hadden het 

meteen in de gaten. Grutto’s, tureluurs en 

kieviten kwamen in groten getale broeden. 

‘Als je dit ziet, heb je eer van je werk.’ Fo
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Dit voorjaar ging de vlag uit in Polder Schieveen.  

Jarenlang was er gewerkt aan het herstel van de polder 

als weidevogelgebied. En hoewel het werk nog niet klaar 

is, streken grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters  

in ongekende aantallen neer om er hun eieren uit te 

broeden en hun jongen groot te brengen. 

Melkveehouder JanDirk Rodenburg zag het allemaal 

van dichtbij gebeuren. Eind april zag hij vanaf z’n trekker 

een paar jonge grutto’s door het gras scharrelen.  

“Dat was zo mooi.” Hij appte snel een foto door naar 

boswachter Maurice Kruk van Natuurmonumenten. 

Want dit is een succes van de samenwerking die er 

tussen de boeren in de polder en Natuurmonumenten 

van de grond is gekomen.

Keus voor weidevogels
Al twintig jaar geleden kwamen er plannen op tafel om 

de natuur in Schieveen te verbeteren. Het idee was 

toen om in de polder een moeras te maken die goed 

aansloot bij de natuur in de naastgelegen Ackerdijkse 

Plassen. Voor boeren zou geen plaats meer zijn.  

Dat riep echter weerstand op. De polder was altijd van 

weidevogels geweest. En voor weidevogels heb je  

boeren nodig. Dat moest zo blijven, was de stemming. 

Veel overleg tussen boeren, bewoners, boswachters en 

ambtenaren leidde tot een heldere keus: we gaan voor 

weidevogels, maar dan gaan we dat wel goed doen. 

Want Schieveen mocht dan altijd een weidevogelgebied 

zijn geweest, er kwamen nog maar bar weinig vogels 

broeden. 
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Flinke ingrepen
Om Schieveen weer echt geliefd te maken bij weide

vogels waren flinke ingrepen nodig. De vijf boeren 

moesten anders werken op de natuurgronden die ze 

pachten van Natuurmonumenten. Wie nu over het 

nieuwe fietspad rijdt, ziet het om zich heen: in een groot 

deel van de polder veranderen strak en vaak gemaaide 

graslanden langzaam maar zeker in bloemrijke graslan

den. De maaimachines zijn er pas na 15 juni welkom. 

Dat geeft de vogels alle rust om te broeden. De kuikens 

vinden vervolgens voldoende insecten die op de echte 

koekoeksbloemen, scherpe boterbloemen en allerlei 

klavers afkomen. Aan het begin van de zomer kunnen 

de jonge vogels daardoor op eigen houtje, zonder de 

zorg van pa en ma, verder.

Eén cruciale verandering liet echter nog even op zich 

wachten: verhoging van het waterpeil in het broedsei

zoen van de vogels (tussen 1 maart en 15 juni). Dat is dit 

jaar gebeurd. Het slootwaterpeil ging zo’n 50 centimeter 

omhoog. Gras groeit bij een hoge waterstand minder 

snel en massaal. Kuikens kunnen daardoor gemakkelij

ker door het gras lopen op zoek naar voedsel. Tegelij

kertijd komen allerlei dieren die in de bodem leven naar 

boven, zodat ze niet verzuipen. Ze komen tot vlak onder 

de oppervlakte. Allemaal voedsel voor de volwassen 

weidevogels. Hun jongen moeten groot worden op 

insecten die boven de grond leven, de oudervogels  

hebben juist bodemdieren nodig. Veel bodemdieren. 

Meer vogels, meer kuikens
En die waren er dit jaar kennelijk volop. Want de weide

vogels broedden er in aantallen die al minstens twintig 

jaar niet waren gezien. En niet alleen weidevogels, ook 

kluten, patrijzen, kleine plevieren én zomertalingen 

vonden in Schieveen een geschikte plek om te broe

den. JanDirk, derde generatie boer op melkveebedrijf 

Vrijheid, is er zichtbaar blij mee als we begin juli terug

blikken. “Die grotere aantallen weidevogels zijn duidelijk 

het resultaat van het hogere waterpeil. Ik zet me al sinds 

1990 in voor weidevogels, samen met andere boeren 

van de agrarische natuurvereniging Vockestaert. Sinds 

2014 is daar de samenwerking met Natuurmonumenten 

bij gekomen. Maar zoveel weidevogels heb ik nog nooit 

gezien. Er kwamen elk jaar wel een aantal, maar veel 

waren het niet.”

Maurice deelt de tevredenheid. “Niet alleen was het 

aantal broedende vogels veel groter, ook het aantal 

jongen dat in de zomer mee terugvloog naar Afrika, was 

veel groter. Eerder kwamen ze om door verhongering 

of doordat ze werden opgegeten door roofvogels en 

vossen. Omdat er nu grote groepen waren, konden de 

weidevogels zich beter verdedigen tegen die vijanden.”

Balans nog niet goed
Dat wil niet zeggen dat alles al op rolletjes is gelopen. 

“Het water stond eigenlijk te hoog”, zegt JanDirk.  

“Dit jaar, op 1 maart, werd het peil voor het eerst 

verhoogd. Dat was voor ons best schrikken. Op grote 

delen stond het gras helemaal onder water en daardoor 

konden we ook later in april de koeien nog niet weiden.” 

“Het klopt dat de balans nog niet goed was”, beaamt 

Maurice. “Dat komt ook omdat de inrichting met stuwen 

en gemalen nog niet klaar was. Daardoor konden we 

het waterpeil nog niet nauwkeurig reguleren. Het komt 

precies om de juiste balans zoeken: hoog genoeg voor 

de vogels, laag genoeg voor de boeren.”

Ook bij de regel dat er 15 juni niet gemaaid kan worden, 

is het zoeken naar een goede afstemming. “We gaan 

Grutto’s
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daar altijd soepel me om”, aldus Maurice. “Als de boer 

wil maaien en de vogels zijn inmiddels het land uit, dan 

moet er gemaaid kunnen worden. Alleen waren de  

vogels dit jaar erg laat, dus kwam 15 juni te vroeg.”

Samen optrekken
Zo maken boer en boswachter hun samenwerking ook 

steeds hechter. Maurice: “Beschermen van natuur is 

voor een boer één van de vele dingen die op hem af

komt. Hij heeft ook te maken met regels op gebied van 

milieu en diergezondheid. Dat betekent meer kosten, 

terwijl de melkprijs al tientallen jaren op hetzelfde niveau 

zit. Voor mij als boswachter draait het alleen maar om 

de natuur. Wij willen hier een goed leefgebied creëren 

voor weidevogels. Daar hebben we de boeren bij nodig. 

We hebben dit jaar een grote stap gezet. Het is heel 

mooi om te zien dat de truc – verhoging van het wa

terpeil – werkt. Herstellen en versterken van de natuur 

is onze corebusiness. De natuur is onvoorspelbaaar en 

reageert niet altijd zoals je verwacht. Maar als je dit dan 

ziet, heb je eer van je werk.”

Een eer die hij graag wil vasthouden. Daarom heeft hij 

nog wel een zorg. “Op een zeer weidevogelrijk deel van 

de polder ligt voor de langere termijn nog steeds een 

reservering voor aanleg van een bedrijvenpark. Boer en 

boswachter hebben er beiden baat bij dat Schieveen 

definitief een open weidegebied blijft.”

Weidevogeljaar in cijfers
2021 was in twee opzichten een bijzonder succesvol weidevogeljaar voor Polder Schieveen. Om te  

beginnen broedden er meer weidevogels dan in voorgaande jaren, zoals in dit overzichtje is te zien: 

   2018 2019 2020 2021

Grutto  22 29 31 40

Kievit   53 61 91  124

Tureluur  19 25 34 50

Scholekster  20 33 29 35

Behalve dat er meer broedparen waren, lukte het de oudervogels ook om meer jongen groot  

te brengen. Bij de grutto lag het succes met 75% voor het eerst in twintig jaar boven het  

minimaal aantal dat nodig is om de soort in stand te houden. 

Ook in de rest van MiddenDelfland was het een goed weidevogeljaar. Het lukte grutto’s,  

kieviten en tureluurs in het hele gebied om meer jongen groot te brengen.

Rietgors Steenuil
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