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Een natuur- en recreatiegebied van 400 hectare aan de 

noord rand van Rotterdam; meer dan 15 jaar geleden was 

dat de opgave om te realiseren. In 2015 trokken de eerste 

machines de Zuidpolder in. De jaren daarna volgden Polder 

Schieveen, de Schiezone en Buitenplaats De Tempel.  

Inmiddels zijn ook in de Schiebroekse Polder de laatste  

kranen en graafmachines verdwenen. Hun werk is klaar.  

Het prachtige nieuwe Polderpad is gereed: 7 kilometer  

fietspad met daaromheen vele kilometers aan struinpaden  

en prachtige graslanden met bloemen en bijen.  

Boswachters van Natuurmonumenten beheren de  

polders in samen werking met lokale agrariërs. 

Vier de herfstvakantie op het Rotterdams platteland
De gemeente Rotterdam en Natuurmonumenten organiseren 

samen met boeren, vrijwilligers, gemeenten en betrokkenen 

van de polders tal van rondleidingen en activiteiten.  

Zet vooral de zondagen 23 en 30 oktober in je agenda.  

Op die dagen kun je tussen 12:00 en 16:00 uur terecht op 

alle locaties. 

Bezoek het Rotterdams 
platteland in de  
herfstvakantie
De nieuwe poldernatuur tussen de rivieren de Rotte en de Schie, het Rotterdams 

platteland, is vanaf nu perfect te beleven. De herinrichtingswerkzaamheden die de 

afgelopen jaren in opdracht van de gemeente Rotterdam hebben plaatsgevonden in 

de nieuwe natuurgebieden ten noorden van Rotterdam zijn klaar! Het Polderpad, de 

naam van het nieuwe fietspad, doorkruist vier polders met elk een eigen historisch 

verhaal en landschappelijk karakter. Voor avontuurlijke wandelaars is er ook een 

netwerk aan onverharde struinpaden door de polders gerealiseerd. Alle reden om 

dit te gaan ontdekken. Boer en boswachter heten je welkom!

Informatie
Kijk voor het hele programma op  

www.natuurmonumenten.nl/openingrotterdamsplatteland
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Alle deelnemende locaties organiseren gratis activiteiten! 

Je bent van harte welkom bij:

• Voedselbos Schiebroekse Polder i.s.m. Picnic

• Herenboerderij De Vlinderstrik

• Belevenisboerderij Schieveen

• Natuurmonumenten in de Melkschuur

• Buitenplaats De Tempel

Natuur Routes
Download nu al de app Natuur Routes. De boswachters 

van Natuurmonumenten lanceren in de week voorafgaand 

aan de herfstvakantie twee fietsroutes over het Polderpad, 

het nieuwe zeven kilometer lange fietspad. De route in 

deze app wijst je per GPS eenvoudig over het tracé van 

het Polderpad en langs de deelnemende locaties. Op de 

zondagen kun je op deze locaties dus een activiteit doen, 

deze staan op de site. Doordeweeks kun je op iedere 

locatie een QR-code scannen, waardoor je via een filmpje 

toch de informatie over de locatie krijgt. De eerste route 

start op Buitenplaats De Tempel aan de Schie, de andere 

route start in de Schiebroekse Polder. 

Veel plezier in de polder, op het Rotterdams platteland!

Schiebroek

Overschie

Berkel en Rodenrijs

Polderpad

Bergschenhoek

Prins Alexander

Hillegersberg

Lage Bergse Bos

De Rotte

Schie

Hoge Bergse Bos

Rottemeren

Download de app  

Natuur Routes van  

Natuurmonumenten
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Rotterdammers hebben een toenemen-

de behoefte aan recreatiemogelijkheden. 

Datzelfde geldt ook voor de inwoners van 

diverse omliggende gemeenten. De kunst 

is om recreatie te koppelen aan andere  

opgaven waar het gebied voor staat.  

Klimaatadaptatie bijvoorbeeld, het zorgen 

voor koele en natte plekken, groen,  

biodiversiteit. Vincent Karremans,  

wethouder van onder andere buitenruimte 

en mobiliteit, vertelt over het werken aan 

een bestendige toekomst in de Noordrand.

In gesprek met wethouder  
Vincent Karremans
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De toekomst van de Noordrandpolders: 

Ruimte voor rust, 
water en groen
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‘Rotterdam heeft relatief weinig buitengebied’, zegt Karremans. ‘Terwijl we in de stad 

wel een verdichtingsopgave hebben. Met meer woningen en meer inwoners, ook in 

buurgemeenten, is er ook meer vraag naar natuur, groen en rust. Door de coronacrisis 

is die vraag nog eens versterkt: mensen ontdekken fijne plekken in hun eigen omge-

ving. Daarbij is het belangrijk dat we groene gebieden goed ontsluiten. Dat je vanuit de 

stad makkelijk dat buitengebied in komt. En dan niet over een ventweg die daar toch 

al ligt, maar met aantrekkelijke routes door het groen. Daarnaast dragen groene gebie-

den bij aan de opvang van extreme regenbuien en is er een verkoelend effect bij hitte.’

Dwarsverbanden
Zou je in een helikopter boven de polders aan de Noordrand van Rotterdam vliegen, 

dan valt op dat bestaande fiets- en wandelroutes vooral van noord naar zuid lopen. 

Van Delft naar Rotterdam bijvoorbeeld, langs de Schie en de A13. De dwarsverbanden 

daartussen, van oost naar west, zijn nu in ontwikkeling (zie ook artikel Polderpad). 

‘Die routes gaan we uitbreiden en versterken. De verschillende ov-haltes kunnen  

we veel meer recreatief gebruiken en zo zijn de polders straks prima bereikbaar.  

Dat is voor een deel nu al zo, bijvoorbeeld vanaf het ‘groene’ metrostation Rodenrijs. 

Bovendien werken we met verschillende partijen hard aan de uitbreiding van  

verbindingen tussen stad en buitengebied.’ 

Karremans doelt op de kansen om de Rottemeren, het Lage Bergse Bos, het  

Schiebroeksepark en aan de andere kant bijvoorbeeld de buitenplaatsen langs  

de Schie onderdeel te maken van een groot recreatief netwerk. Die langere termijn 

inspanningen zijn volop gaande. 

Parklandschappen
‘We hebben niet veel landgoederen of buitenplaatsen in ons gebied. De Tempel en 

Nieuw Rhodenrijs langs de Schie zijn een mooi startpunt om ook van daaruit het  

gebied te verkennen.’ 

‘En in de toekomst,  

als alle bouwbeweging 

een beetje bedaard is, 

wordt het er nog  

levendiger en  

aantrekkelijker.’
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Voor de oostkant van het poldergebied, met aangren-

zend het Lage Bergse Bos en de Rottemeren, bestaan 

groen-blauwe vergezichten met meer recreatie en 

natuur langs het water. Ook andere partijen, zoals de 

provincie, het Rijk, het recreatieschap en buurgemeen-

ten werken aan de ontwikkeling daarvan.

‘Als gemeente Rotterdam kijken we intensief mee en on-

dersteunen we waar we dat kunnen of voeren we zelf de 

regie. Als de A16 over een paar jaar klaar is, zijn we een 

stuk verder. In 2026 is het Lage Bergse Bos dan flink 

opgeknapt tot een mooi en toegankelijk parklandschap. 

Een brede groene fietsbrug over de A16 brengt fietsers 

en wandelaars snel vanuit Schiebroek en het Schie-

broeksepark de stad uit, de polders in. Het voedselbos 

is dan volwassen en de boerderij van de Herenboeren 

in de Vlinderstrik draait volop. Er zijn ook meer duidelijk 

zichtbare recreatieroutes. De doorgaande routes kennen 

minder barrières en er ontstaan herkenbare plekken met 

een eigen identiteit.’ 

Vroegere veenwinning
Hier en daar zijn in dit omvangrijke gebied hoogte-

verschillen die recreatief benut kunnen worden. Langs  

De Steilrand bijvoorbeeld, een route tussen Hillegers-

berg, Schiebroek en Overschie die uiteindelijk ook 

naar de polders van de Noordrand leidt. ‘Een land-

schappelijk mooie route. Voor een deel kom je langs 

de droogmakerij van de polder Zestienhoven, waar een 

hoogteverschil is van soms wel vier meter. Deze route 

laat veel zien van de geschiedenis, het hoogteverschil 

is ontstaan door vroegere afgraving en veenwinning. 

De Steilrand is een plek in ontwikkeling waar we de 

komende vier jaar mee doorgaan.’ 

En, even terug naar de A16, ook hier komen hoogtever-

schillen. ‘Er komen grondwallen langs de A16, die raken 

begroeid, vanuit de polders beleef je de A16 daardoor 

veel minder. Zo komen er ook rustplekken in de buurt 

van de weg.’ 

Nog niet genoemd is het Triangelpark. Dat komt in ge-

meente Lansingerland en geeft ook een goede toegang 

tot de polders. En zo is er nog wel meer niet genoemd. 

Karremans, tot slot: ‘De ontwikkeling van de Noordrand 

is een grote en langdurige krachttoer voor vele partijen. 

De open polders goed conserveren is een zaak die 

continu aandacht vraagt. Nu al valt er veel te genieten, 

lopend of fietsend door de polders. En in de toekomst, 

als alle bouwbeweging een beetje bedaard is, wordt het 

er nog levendiger en aantrekkelijker.’ Wordt vervolgd!
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“De Noordrand is  
wakker gekust”

In oktober 2022 wordt het natuur- en recreatiegebied 

Noordrand Rotterdam formeel geopend. De polders  

ten noorden van Rotterdam zijn in dik twintig jaar  

tijd veranderd in een uitnodigend landschap voor  

recreanten en natuurliefhebbers. Om dat te bereiken,  

is met veel partijen intensief samengewerkt. 
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De verrommeling
Teo Wams, directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten: ‘Midden-Delfland,  

ingeklemd tussen Rotterdam, Delft en Den Haag, is een ongelofelijk belangrijke groene 

long tussen de steden. Het nieuwe natuur- en recreatiegebied Noordrand Rotterdam 

kun je zien als de Rotterdamse recreatieve poort naar dit mooie Midden-Delfland. 

Nu het gebied is ingericht voor natuur en recreatie, kan verdere verrommeling van 

de stadsrand hier worden voorkomen en groeit het bewustzijn dat dit landschap net 

buiten de stad gekoesterd moet worden.’

Natuurcompensatie
De ontwikkeling van 150 hectare (van de in totaal 400 ha) natuur- en recreatiegebied 

in de Noordrand van Rotterdam is onderdeel van maatregelen die zijn afgesproken 

bij de ontwikkeling van de tweede Maasvlakte. Gelijktijdig met aanleg van de Tweede 

Maasvlakte zou 750 ha natuur en recreatiegebied worden ontwikkeld rond Rotterdam, 

in belang van de leefbaarheid van de sterk verstedelijkte regio. Deze 750 ha natuur  

en recreatie kwam bovenop de wettelijk verplichte natuurcompensatie, waaronder 

instelling van een zee-reservaat. 

‘Havenbedrijf, overheden en maatschappelijke organisaties waren rond 2000 in  

gesprek over de ruimte voor economische ontwikkeling versus de ruimte voor natuur 

en recreatie in de regio Rotterdam. Eerdere toezeggingen over natuurontwikkeling 

bleken meerdere malen niet realistisch,’ zegt Marion Gout. Zij is voorzitter van de  

Tafel van Borging van Project Mainportontwikkeling Rotterdam die nakoming van  

de destijds gemaakte afspraken bewaakt. 

Patstelling doorbroken
De patstelling van begin deze eeuw duurde niet lang. Marion Gout: ‘Door de koppeling 

van nieuwe natuur en recreatie aan de ontwikkeling van Maasvlakte 2 kwamen natuur-

ontwikkeling en betere leefkwaliteit van stad Rotterdam binnen handbereik, zowel qua 

budget als qua doorzettingskracht. Met name in de Noordrand is aanleg van natuur en 

recreatie voorspoedig gegaan, ook al lijkt het wellicht langzaam, als we nu pas in 2022 

de afronding kunnen vieren. Maar er zijn veel partijen betrokken, ook grondeigenaren 

en grondgebruikers, van wie de belangen ook zorgvuldig benaderd moeten worden. 

Uiteindelijk creëer je daarmee een gebied dat ook op lokaal draagvlak kan rekenen.’

De grutto zit hier  

duidelijk in de lift.  

In 2020 zaten er  

31 broedparen,  

in 2021 waren  

het er 35.  

In 2022 telden we  

55 broedende paren’

Teo Wams, directeur Natuurmonumenten.
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Corona en het draagvlak
En dat draagvlak is er. Corona gaf daarbij nog een  

extra zetje. Teo Wams: ‘In coronatijd gebeurden er twee 

dingen. De natuur werd herontdekt. Het draagvlak voor 

natuurbescherming groeide en Natuurmonumenten 

kreeg meer leden. Maar we zagen ook dat de druk  

op onze natuurgebieden enorm toenam, zeker in  

verstedelijkte regio’s. Uitbreiding van het oppervlakte 

aan toegankelijke natuur- en recreatiegebieden bij de 

stad is daarom meer dan ooit van groot belang.  

Project Noordrand Rotterdam voorziet hierin.’

Grutto in de lift
Natuur, beleving én de positie van de agrariërs in  

dit gebied: de afstemming van belangen leidde tot  

een verrijking van natuur en recreatie. Er zijn veel  

voorbeelden van mooie verbeteringen.

Teo Wams over één van die voorbeelden: ‘In de polder 

van Schieveen hebben we een deel van de polder  

vernat, met het oog op weidevogels. Dat werkte.  

De grutto zit hier duidelijk in de lift. In 2020 zaten er  

31 broedparen, in 2021 waren het er 35. In 2022  

telden we 55 broedende paren’. In het beheer van de 

weidevogelkern werken we goed samen met vijf lokale 

agrariërs die tijdens de planvorming hebben aange-

geven een bijdrage te willen leveren aan het natuur- en 

recreatieplan.

Marion Gout over een ander voorbeeld: ‘De gemeenten 

Rotterdam en Lansingerland ontwikkelden samen met 

Natuurmonumenten de Vlinderstrik. Vlinderstrik-West 

is een weidegebied dat in 2017 werd opgeleverd als 

een toegankelijk gebied met bloemrijke graslanden 

en natuurvriendelijke oevers. In Vlinderstrik-Oost, een 

halfopen landschap met weiland, akkers en struweel, 

verdient de samenwerking met de Herenboeren  

als gezamenlijk eigenaarschap voor stadsrand- 

landbouw een pluim. Dit soort nieuwe concepten  

en samenwerkingsvormen passen uitstekend binnen de 

ambitie van de ontwikkelingen in de Noordrand.’

Bewuster van waarde gebied
Hoe toekomstbestendig zijn de aangebrachte  

verbeteringen? Teo Wams: ‘We hebben omwonenden 

en organisaties bewuster gemaakt van de waarde van 

de groene ruimte bij de stad. De Noordrand is wakker 

gekust. Tussen Rotterdam en Natuurmonumenten 

zijn langlopende afspraken gemaakt voor het beheer 

en bekostiging. Ook van belang voor de toekomst: 

Midden-Delfland, inclusief grote delen van de Noordrand 

Rotterdam, heeft de status van bijzonder provinciaal 

landschap. Je kunt dus niet zomaar gaan bouwen of 

meer wegen gaan aanleggen.’

Teo Wams: ‘De Noordrand krijgt sinds kort steun vanuit 

‘Rotterdam de boer op!’. Dat is een project dat mogelijk 

wordt gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.  

Het is een initiatief van Natuurmonumenten, in samen-

werking met meer dan twintig partners, waaronder ook 

gemeente Rotterdam. Het gaat daarbij om meer  

biodiversiteit op het platteland, regionaal geproduceerd 

eten en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren.  

Dat de Nationale Postcode Loterij koos voor het 

Rotterdams platteland heeft alles te maken met het 

werk dat we samen met partners de afgelopen jaren 

in Noordrand Rotterdam en Midden-Delfland hebben 

gestoken om stad, platteland en natuur weer met elkaar 

te verbinden.’

Marion Gout, voorzitter Tafel van Borging PMR.
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Mijlpalen  
in het project 
Noordrand 

2006
Beslissing van Rijksoverheid om 

Tweede Maasvlakte aan te leggen, 

gecombineerd met 750 ha nieuwe 

recreatie- en natuurgebieden.  

150 ha hiervan ligt in de Noordrand 

van Rotterdam: Vlinderstrik en 

Schiezone.

2013
Natuur- en recreatieplan Schieveen 

vastgesteld door gemeenteraad  

van Rotterdam.

2013
Natuur en recreatieplan Schiezone 

vastgesteld en start herinrichting 

Schiezone.

2015
Opening Melkschuur in Vlinderstrik.

2014
Definitief ontwerp voor Vlinderstrik 

vastgesteld door gemeenteraad  

van Lansingerland en deelraad  

van Hillegersberg-Schiebroek  

(Rotterdam).

2019
Herstelplan voor De Tempel  

(Schiezone) vastgesteld door  

B&W van Rotterdam.

2017
Opening Belevenisboerderij in 

Schieveen.

2008
Masterplan Vlinderstrik vastgesteld 

door B&W van Rotterdam en  

B&W van Lansingerland.

2013
Bestemmingsplan Vlinderstrik  

vastgesteld door gemeenteraden 

van Lansingerland en Rotterdam

2016
Bestemmingsplan Schieveen  

vastgesteld door gemeenteraad  

van Rotterdam.

2022
Afronding aanleg Polderpad  

in Schieveen en Vlinderstrik  

(Schiebroeksepolder).

Afronding herstelwerkzaamheden 

1e fase De Tempel.
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In het beheer van een deel van de Schiebroekse Polder 

werkt Natuurmonumenten samen met Coöperatie Heren-

boeren Rotterdam, een collectief van 200 Rotterdammers

die zelf hun eigen voedsel willen produceren, met respect 

voor natuur en milieu. Guus van Herenboeren legt uit: 

Onze Herenboerderij is een gemengd bedrijf, dus met 

veeteelt en akkerbouw, dat mét de natuur werkt. De 

boswachter en de boer overleggen en werken samen 

vóór elkaar, en leren ván elkaar. Onze 200 leden bepalen 

eigenlijk wat we doen. Voor € 10 of € 12 per week en per 

‘mond’ ontvangen zij een pakket met groente, fruit en 

vlees. Vegetarisch kan ook. Ongeveer 500 mensen eten 

van deze boerderij.’

‘Twee van onze vier boomgaarden zijn ingericht volgens 

het principe van FruitzForLife,’ vertelt Simone. ‘Verschil-

lende soorten fruitbomen staan om en om in rijen, met 

daartussen stikstofbindende planten en bessenstruiken 

om vogels weg te houden bij het fruit. Onze koeien zijn 

vooral buiten, maar in de winter staan ze onder dak in een 

open potstal op stro. Een ouderwets principe, stro met 

koeienpoep wordt gaandeweg prima mest. We proberen 

alle reststoffen te hergebruiken, en passen zoveel mogelijk 

oude methodes toe. Geen importvoer, geen kunstmest, 

en de kalfjes blijven bij de moeders. Maar tegelijkertijd 

werken we samen met de TU Delft, denk aan robots voor 

het onkruid wieden, drones voor gewasinspectie en onze 

kippen zitten in een computergestuurde, zelfrijdende  

mobiele ren. We noemen het de kipcaravan!’

‘De bedrijfsgebouwen die Herenboeren en Natuurmonu-

menten samen gaan gebruiken en de nieuwe toegangs-

weg zijn in oktober dit jaar klaar,’ vervolgt Guus. ‘In het 

voormalige woonhuis gaat ‘Rotterdam de boer op!’ 

kantoor houden, dat zijn zo’n 30 samenwerkende partijen 

-waaronder Herenboeren Nederland, gemeente Rotterdam 

en Natuurmomenten- die burgers en boeren dichter bij  

elkaar proberen te brengen. Een aantal dagen per jaar 

is het open erf, dan mag iedereen komen kijken wat wij 

doen.’ Rotterdam de boer op! en Herenboeren gaan op 

de locatie ook rondleidingen geven voor groepen ge-

interesseerden. Herenboerderij Vlinderstrik is de eerste 

Herenboerderij in de regio Rotterdam en daarmee een 

voorbeeldboerderij, waar belangstellenden kunnen zien en 

ervaren hoe natuurinclusieve landbouw bij en met stad kan 

worden vormgegeven. Op enkele andere locaties rond de 

stad zijn inmiddels lokale ‘kartrekkers’ van Herenboeren 

actief om ook een eigen Herenboerderij te starten.

Herenboerderij De Vlinderstrik
In de Schiebroekse Polder, ingeklemd tussen  

Rodenrijs, de metro en de geluidswal van de A16

werken Simone Roodenberg en Guus van Meurs 

en vele anderen van Herenboerderij De Vlinderstrik

hard aan circulaire landbouw.

Informatie
Meer informatie over Herenboerderij de Vlinderstrik  

op www.vlinderstrik.herenboeren.nl 

Informatie over alle Herenboerderijen leest u op  

www.herenboeren.nl
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De favoriete plek van…  
projectmanager Maurits Heijbroek

Maurits Heijbroek is sinds 2014 als projectmanager eindverantwoordelijk 

voor het groenproject Noordrand Rotterdam tussen Rotte en Schie. Zijn favo-

riete plek in de Noordrand is het Knuppelpad op Buitenplaats De Tempel.

‘Het Knuppelpad is een kaarsrechte, lange en vrij smalle houten brug en plankier. Het ligt over een water-

partij en een drassig stuk grond,’ vertelt Maurits. ‘De eerste keer dat ik hier was, vond ik het meteen een 

spannende plek. Het is de overgang van de buitenplaats naar de open weilanden, en het begin van een 

heel gevarieerde wandelroute richting Delft. Als ik hier sta, heb ik het gevoel dat ik uitgenodigd word  

om te zien wat er aan het einde is. Je kon vroeger alleen maar over de dijken door het gebied, langs de  

lintbebouwing. Dan zag je het landschap niet goed. We hebben afspraken gemaakt met de boeren en  

andere gebruikers van de grond, en nu mag je dus door de weilanden over het struinpad. Ook als er  

dieren in de wei staan, dus daar moet je wel rekening mee houden.’

Passend materiaalgebruik
‘Het Knuppelpad is ontworpen door Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur en ik vind het  

perfect in de omgeving passen. Het ligt met opzet over een nat gedeelte, zodat de mensen op het pad blijven 

en niet over het eiland gaan zwerven. Langs de linkerkant ligt een wal van hout, want daarachter woont 

iemand en is de grond privébezit. Vanaf het theekoepeltje loopt ook een nieuw pad naar de parkeerplaats. 

Dat ligt verhoogd om de boomwortels niet te beschadigen, en is gemaakt van cortenstaal. Het is duidelijk een 

nieuw element, maar toch vind ik dat ook dit pad door de bruine kleur helemaal opgaat in het landschap.’
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Polderpad groeit langzaam maar zeker

Het Polderpad? Het Polderpad! Wie het nog niet kent zou hoognodig 

een kijkje moeten nemen. Snel de stad uit en het groen in. Daar ligt 

zo’n zeshonderd hectare Rotterdams platteland vol natuur klaar voor 

recreanten. Een nog tamelijk onbekende fiets- en wandelroute knoopt 

weilanden in de Noordrand comfortabel aan elkaar. Dat is het resultaat 

van gezamenlijke inspanningen van de gemeente Rotterdam, gemeente 

Lansingerland, Natuurmonumenten, boerenbedrijven en andere partijen. 

En hier blijft het niet bij, in de toekomst wordt het Polderpad nog groter 

en diverser. Kwestie van visie.
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Polderpad groeit langzaam maar zeker
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Met gepaste trots vertelt Maurits Heijbroek dat de 

weide vogelstand in polder Schieveen in twee jaar tijd 

meer dan verdubbeld is. Hij is projectmanager van het 

groenproject Noordrand Rotterdam. Wijst naar de pol-

der, vlak achter Belevenisboerderij Schieveen (ondanks 

de aanleg van de A16 nog steeds bereikbaar). ‘Op dit 

weiland wordt geen mest meer verspreid en is de water-

stand verhoogd. Ideaal voor weidevogels. Het fietspad 

hier is sinds kort open - alleen buiten het broedseizoen -  

en leidt naar de Schie en Midden-Delfland. Je hebt hier 

een fantastisch uitzicht over de polders.’ Voor boeren is 

dit ook een ontsluitingsweg.

Open polderlandschap
Bedenker en uitvoerder van het Polderpad is Kees van 

Oorschot. Je zou hem graag de titel ‘Mister Noordrand’ 

geven. Hij nuanceert dat meteen door te vertellen  

dat DAF Architecten veel heeft bijgedragen met het 

ontwerpen van uitzichtpunten, bruggen en boerderij-

verbouwingen. Van Oorschot werkt al zeker tien jaar aan 

de gestage uitbreiding van het Polderpad. We fietsen 

een stuk langs bloeiende bermen, met vergezichten  

van groene weilanden en spaarzame boerenbebouwing 

tot aan de andere kant in de verte de skyline van  

Rotterdam. Ruimte. Lucht.

Van Oorschot: ‘Als je hier fietst zou je bijna vergeten 

dat deze groene vlakte een paar jaar geleden nog vol 

stond met tuinbouwkassen. Die zijn gesloopt, bedrijven 

zijn uitgekocht of verplaatst. Het is nu veel fijner fietsen 

en de routes sluiten steeds beter op elkaar aan in een 

open polderlandschap.’

Grof gezegd loopt het Polderpad van de Rotte naar de 

Schie. Daar tussenin ontstaat een steeds fijnmaziger 

fietsnetwerk met veel variatie. Langs de Schie staan 

buitenplaatsen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs met 

lommerrijke tuinen. Het westelijk deel van het gebied 

kenmerkt zich door weilanden met tegenwoordig minder 

vee, minder mest, hogere waterstanden, meer kruiden, 

kortom: meer biodiversiteit. Zwermen zwaluwen, 

kikkertjes die voor je voeten opspringen, weidevogels  

en veelkleurig groen bevestigen dat beeld.

Herenboeren
Verderop heet het gebied de vlinderstrik, het heeft van 

bovenaf gezien de vorm van een vlinder. Hier wordt een 

boerderij omgetoverd tot ‘Herenboeren’. Dit landelijke 

concept houdt in dat een aantal gezinnen samen het 

salaris van de boer betalen en delen in oogsten en 

opbrengsten. Varkentjes scharrelen op een veld en 
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iemand is bezig met verdere voorbereidingen. Groenten staan al uitnodigend te lonken. 

Alles biologisch uiteraard. Verderop verschijnt een voedselbos. Middenin de Vlinderstrik 

ligt metrostation Rodenrijs. Van Oorschot: ‘Een prima verbinding vanuit de stad om hier 

een route te lopen of te fietsen. Dit metrostation ligt nu al deels in het groen. Dat willen 

we verder uitbreiden.’ Er ligt alvast een groen sedumdak op het busstation en de glazen 

fietsenstalling verwijst met een knipoog naar verdwenen tuinbouwkassen. 

Toegegeven, je hoort in dit gebied in de buurt van het vliegveld weleens een  

overkomend vliegtuig. Maar je zit dan ook dichtbij een grote stad. Ook de inpassing  

van de nieuwe A16 zorgt voor beweging. De mierenhoop van grote bergen zand  

en heen en weer rijdend materieel vraagt om verbeeldende nieuwe vergezichten.  

Die zijn er dan ook. 

Van Oorschot: ‘Als de bouwputten over een paar jaar verdwenen zijn, is er ook een 

ontsluiting naar het Schiebroeksepark en verder door het Lage Bergse Bos naar de 

Rottemeren. Er komt een ‘recreaduct’, een groene fietsverbinding over de A16. Ja, het 

duurt allemaal nog even, het is een kwestie van lange adem. De eerste tekeningen zijn 

van zes, zeven jaar geleden. En dan zie je nu eindelijk een rijtje bomen, dan denk je: 

hèhè... is dat het nou na al die inspanning? Het gaat in stappen. Maar die worden wel 

gezet! Want we werken vanuit een gezamenlijke visie. Er zijn veel partijen betrokken, 

de samenwerking kost tijd, maar gaat goed. Rotterdam is voor een groot deel eigenaar 

van de grond en is opdrachtgever. Natuurmonumenten zorgt voor het beheer. Het doel 

is duidelijk: meer recreatie, in de natuur, vlakbij de stad, voornamelijk natuurinclusieve 

boerenbedrijven en dus meer verduurzaming. Daar zijn we naar op weg en intussen valt 

op het Polderpad al heel veel te genieten.’ 

‘Grof gezegd loopt het 

Polderpad van de  

Rotte naar de Schie. 

Daar tussenin  

ontstaat een steeds 

fijnmaziger fietsnetwerk 

met veel variatie’

Informatie
Meer informatie over het Polderpad  

op www.polderpad.nl

Maurits Heijbroek en Kees van Oorschot.



22  |  Noordrand Rotterdam

Maar liefst 55 broedparen van de grutto waren dit voor-

jaar te vinden in de polder Schieveen, tegen 29 in 2019. 

En ook de kievit voelt zich er fijn: 160 paren brachten  

er dit jaar hun kuikens groot. Drie jaar geleden waren 

dat er nog 61. Boswachter Maurice Kruk van Natuur-

monumenten noemt de toename spectaculair. ‘Want 

over de gehele linie is het aantal weidevogelbroedparen 

ten opzichte van 2019 meer dan verdubbeld.’

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten  

Lansingerland en Rotterdam en Natuurmonumenten  

geven in het project Noordrand Rotterdam de polders 

tussen Rotte en Schie een groene en ecologische 

impuls. Kruk vertelt: ‘In polder Schieveen hebben we 

in 2019 aanpassingen gedaan in het watersysteem, 

natuurvriendelijke oevers aangelegd en nieuwe water-

gangen gegraven. In 2020 konden we vervolgens voor 

het eerst het waterpeil in de broedperiode verhogen, 

wat positief is voor de weidevogels. Volgend jaar is er 

een nieuw gemaal en zijn de stuwtjes klaar. Dan kunnen 

we dat nog nauwkeuriger regelen.’

Orchideeën
‘In de weilanden van de Zuidpolder krijgen langzaam 

groeiende grassoorten steeds meer de ruimte en wordt 

de vegetatie gevarieerder en kruidiger’, vertelt Kruk.  

‘Dat is belangrijk voor de biodiversiteit. Verder hebben 

we struweel aangeplant en groeit er riet. Dat trekt weer 

heel andere vogels aan. Dit voorjaar heb ik er voor 

het eerst de kleine karekiet gehoord. Ook zie je er de 

grasmus en de fitis. En een klein succesje is dat we de 

eerste orchideeën hebben gespot. Dat betekent dat we 

op de goede weg zijn. Want orchideeën stellen hoge 

eisen aan hun omgeving.’ 

 

De Schiezone en de Schiebroekse Polder zijn nog  

volop in ontwikkeling of net klaar. ‘Dus valt over de 

natuurontwikkeling nu nog weinig te zeggen’, zegt Kruk. 

‘Maar als ik zo naar de andere polders kijk, verwacht ik 

dat die heel positief zal uitpakken.’ 

Paradijs voor weidevogels
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‘Want over de gehele 

linie is het aantal  

weidevogelbroedparen 

ten opzichte van 2019 

meer dan verdubbeld’

Lepelaar.

Grutto’s.

Reiger.

Zwaan.
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Even de drukte van de stad ontvluchten en genieten van een wandeling 
langs lommerrijke lanen en over slingerende historische paden door het 
parkbos. Heel vroeger was al dat moois alleen voor de eigenaren van  
De Tempel en Nieuw Rhodenrijs en hun gasten. Tegenwoordig staat de poort 
van deze buitenplaatsen open voor iedereen. En dankzij de inspanningen 
van de gemeente Rotterdam en Vereniging Natuurmonumenten krijgen deze 
parels aan het Polderpad steeds meer glans. 

  Welkom bij Buitenplaatsen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs!  

Parels aan het 
Polderpad 
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Buitenplaatsen waren vroeger zomerverblijven voor welgestelde stedelingen. Al op 

kaarten uit de 18e eeuw is De Tempel te vinden aan de Delftse Schie. Samen met het 

naastgelegen Nieuw Rhodenrijs is het een van de laatste buitenplaatsen in Rotterdam. 

In 1946 verkochten de toenmalige eigenaren De Tempel aan de gemeente Rotterdam, 

op voorwaarde dat het terrein toegankelijk zou zijn voor het publiek. 

Oudste eik van Rotterdam
Op De Tempel is veel moois bewaard gebleven. Zo is de oude geometrische baroktuin 

met zijn ruitvormige vijvers voor en achter het huis nog goed herkenbaar. Eromheen ligt 

een ruim parkbos met verborgen watertjes en sierlijke bruggetjes. Het park wordt naar 

de randen toe steeds bosrijker en het is dan ook niet verwonderlijk dat er maar liefst 

50 soorten broedvogels en 7 soorten vleermuizen leven. Ook vind je er de vermoedelijk 

oudste eik van Rotterdam, geplant tussen 1840 en 1850. Er is een bijzondere beelden-

collectie die in oude glorie wordt hersteld en straks weer een plek in tuin en park krijgt. 

Slingerpaden
En al dat moois wordt steeds mooier. Als eigenaar van het terrein heeft de gemeente 

B+B Landschapsarchitecten een herstelplan laten maken. Gerard Poiesz is projectleider 

namens de gemeente. ‘Na een lange periode van voorbereiding staken we in 2020 de 

eerste spades de grond in. In fase 1 hebben we het noordelijk parkbosdeel aangepakt. 

Dit is aangelegd in Engelse landschapsstijl, vergelijkbaar met Het Park (bij de Euromast). 

Alleen was het in de loop der jaren behoorlijk verwilderd, zodat we het groen moesten 

uitdunnen. Daarnaast hebben we de paden opnieuw aangelegd volgens het oude tracé. 

Het leuke is dat we het ontwerp daarvan in het veld hebben gedaan, zoals dat  

vroeger ook gebeurde. Daarom zijn ze niet strak, maar slingeren ze door het parkbos. 

Zo konden we de mooie oude bomen behouden en is er na elke bocht weer een nieuw 

en verrassend uitzicht. Verder gaan we de brugdekken vernieuwen en waar dat kan 

worden de brugleuningen gerestaureerd in de historische kleuren. Bij één brug is dat 

reeds gebeurd. Ook zijn er overal op het terrein wegwijzers geplaatst en is aan de  

zuidkant van Nieuw Rhodenrijs een weiland ingericht als parkeerplaats.’

De Tempel is startpunt van een historische polderwandeling naar Delft. Als onderdeel 

van dit struinpad is er vanaf De Tempel onder andere een vlonderpad gemaakt,  

dit om een moerasachtig natuurbos en sloten te doorkruisen.  

‘Niet voor niets leven hier 

veel verschillende vogels, 

zoals bonte en groene 

spechten en ooievaars  

en is het een  

vleermuisparadijs.’  
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‘In fase 2, die in 2025 klaar moet zijn, herstellen we de 

voor- en achtertuin en de zwanenvijver tot aan het water 

aan de grens van de buitenplaats. Maar voordat we 

beginnen moeten we een flora- en faunaonderzoek uit-

voeren, vooral naar de vleermuizen’, vertelt Poiesz. ‘Alle 

vleermuizen zijn beschermd en hier hebben we maar 

liefst zeven soorten waargenomen. Gelukkig hebben we 

goede ecologen die ons helpen met de voorbereidingen.’ 

Natuurmonumenten
De gemeente zal het groenonderhoud op de buiten-

plaatsen verpachten aan de Vereniging Natuurmonu-

menten. Poiesz: ‘Ik ben blij met de betrokkenheid van 

Natuurmonumenten, die met de hulp van enthousiaste 

vrijwilligers het terrein beheert. Je merkt dat mensen 

graag betrokken zijn bij de natuur in hun buurt.’

Dat kan tuinbaas Maarten Vos van Natuurmonumenten 

beamen. ‘We hebben in 2021 het beheer overgenomen 

van de gemeente Rotterdam. Eind maart heb ik een 

vacature uitgezet om vrijwilligers te werven’, vertelt hij. 

Daar kwamen maar liefst dertig mensen op af, vooral 

veel uit deze buurt. Op een gegeven moment was er 

zelfs een wachtlijst.’

Wekelijks onderhoud
‘Wat we doen? Het gaat om onderhoud’, zegt Vos. 

‘Heel veel handwerk vooral. De schelpenpaden en 

grindpaden onkruidvrij maken en houden, schoffelen, 

graskantjes knippen, banken poetsen. Wat in de eerste 

fase is opgeknapt, houden we nu goed bij. Sowieso 

werken we elke week in de voortuin. En daar pakken  

we steeds iets bij. Iedere donderdag komt daarvoor  

een groep enthousiaste vrijwilligers naar De Tempel.  

‘We zijn begonnen met twee groepjes van tien  

vrijwilligers om de week. En sinds mei werken hier  

wekelijks zo’n 15 mensen.’

Meer cultuurwaarde
‘Er is hier heel lang niet veel gebeurd aan onderhoud’, 

vertelt Vos. ‘Dan krijgt zo’n park een hogere natuur-

waarde. Niet voor niets leven hier veel verschillende 

vogels, zoals bonte en groene spechten en ooievaars  

en is het een vleermuisparadijs.  

Met het herstelplan geven we weer meer aandacht 

aan de cultuurwaarde. Zoals met de aanplant van de 

stinzencirkel. Stinzenplanten kwamen hier in de natuur 

niet voor. Eigenaren van buitenplaatsen brachten die 

mee van hun buitenlandse reizen om er hun eigen tuin 

mee te verfraaien. Vermoedelijk het eerst in Friesland, 

vandaar stinzen, naar de Friese naam voor landhuis. 

Natuurmonumenten denkt ook mee over de plannen 

voor het herstel. ‘Daarbij kijken we naar het onderhoud 

in de toekomst’, zegt Vos. ‘Zodat het terrein later  

makkelijk te onderhouden is.’

In de weekenden fungeert Natuurmonumenten als  

gastheer. ‘In de boomgaard hebben we een plek 

ingericht waar onze vrijwillige boswachters elke zondag 

tussen 12.00 en 16.30 uur bezoekers meer vertellen 

over Natuurmonumenten en de buitenplaatsen.  

Bij een foodtruck kun je dan genieten van koffie,  

thee en koek.’

Informatie
• De Tempel, Delftweg 182-186

• Nieuw Rhodenrijs, Delftweg 166

Parkeren: parkeerplaats West-Abtspolderseweg

 

Meer informatie:   

www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/buitenplaats-de-tempel 

Gerard Poiesz en Maarten Vos
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