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11\JLEIDING 

In juli 1999 ondertekenden de Gemeente 
Rotterdam en de Vereniging Natuur
monumenten een intentieverklaring voor een 
gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de 
richting van de polder Schieveen. De eerste 
stap in het samenwerkingstraject is een 
gezamenlijke visie op de meest gewenste 
ontwikk.eling van de polder Schieveen en de 
verbindingszones met omliggende gebieden. 
Uit de intentieverklaring: "Centraal in de visie 
st;1at het geven van een integrale kwaliteits
irnpuls aan het gebied met als algemene 
doelstelling: de ontwikkeling van duurzame en 
ge'lntegreerde ecologische, hydrologische en 
recreatieve functies en het leveren van een 
bijdrage aan ruimte voor bedrijvigheid binnen 
het landschap van de polder Schieveen, 
rekening houdend met de mogelijke aanleg 
v21n nieuwe hoofdweginfrastructuur aan de 
zuidzijde van de polder." ( ...... ) "De visie 
wordt uitgewerkt in een totaalontwerp, 
waarin aan de orde komen de steden
bouwkundige, landschappelijke en ecologische 
uitwerking, de verwervingssystematiek. 
inrichtings- en beheersvoorstellen. T evens 
wordt er een haalbaarheidsstudie gedaan 
voor verschillende inrichtingsvarianten (met 
en zonder bedrijventerrein), die inzichtelijk 
maakt welke kosten, opbrengsten en (andere) 
fo1ancieringsmiddelen te verwachten zijn bij 
uitvoering van het plan. "H+N+S 
Landschapsarchitecten kreeg de opdracht 

H + N + S 2001 1
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ONTW!KKELINGSVIS!E SCHIEVEEN 

voor de Ontwikkelingsvisie. En twee andere 
bureaus verrichten deelstudies: Altenburg en 
Wymenga maakte een ecologische "quick 
scan" en BBN Adviseurs lichtte de financiele 
haalbaarheid van de plannen door. 

De Ontwikkelingsvisie is het verslag van een 
intensief samenwerkingsproces tussen de 
initiatiefnemers en de bureaus. In het Kem
team Schieveen werden de diverse inhoude
lijke bijdragen ( ook die van de kant van 
dS+V, natuurmonumenten en OBR) op 
elkaar afgestemd en werden gezamenlijke 
lijnen uitgezet. Het Platform Noordrand 
reageerde vanuit de specifieke deskundigheid 
van zijn !eden op tussenstadia van de plan
nen. De Stuurgroep met de Wethouder 
Kombrink en Natuurmonumentendirecteur 
Evers gaf enkele malen richting aan het 
vervolg. De ontwikkelingsvisie Schieveen is 
daarmee een mooi staaltje van "proces
ontwerp" geworden. Het ontwerp kwam 
niet achter de computer tot stand, maar 
droeg veel meer het karakter van een 
additief proces; van verschillende invalshoe
ken aangedragen bouwstenen en ontdekkin
gen werden in een zich steeds ontwikkelend 
concept ingepast. 

Het ontwerpproces is ook uitgangspunt voor 
de rapportage. Het is een chronologisch 
verslag van de ontwikkelde gedachtegang. 

Beginnend bij de bouw'.;tenen via het mo
ment van maximale verbreding 
(6 nrichtingsvarianten) en uitkomend bij 4 
perspectieven, die die11en als input voor een 
breder gesprek met Raadscomrnissies, 
Natuurmonumenten, P,atform Noordrand, 
Provincie et cetera. 

Een samenvatting van de tekst is achterwege 
gelaten. Voor wie een snelle irnpressie wil 
vertellen de beelden en ontwerpen op zich 
ook het verhaal van een aantal mogelijke 
trn:komsten van de polder Schieveen. 
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DEEL A: GEBIEDSANALYSE EN BOUWSTENEN 

Voor de Ontwikkelingsvisie Schieveen is in de analyse-fase de "lagen-benadering gehanteerd". Belangrijkste uitgangsprincipe hiervan is: "first things first''. 

Eerst de condities op gebied van ondergrond, water, ecologie en infrastructuur in beeld brengen alvorens te gaan kijken waar de belangrijke gebruiksfuncties 
van het werken en het recreeeren hun eventuele plek zouden kunnen krijgen. 

7 
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genese en geomorfologie 

Schieveen ligt op de grens van twee invloeds
sferen: ten eerste die van de zee, die heerste 
in het voorrnalige waddengebied en langs 
kreken en stromen klei achterliet ten tweede 
die van het veenmoeras, dat zich daarachter 
ontwikkelde. Deze grens is als een markante 
rand achtergebleven in het landschap van 
vandaag de dag. Door ontwatering en 
inklinking van het veen en later door 
vergraving van het veen in verband met de 
turfwinning ligt het veen nu zo'n 2 a 2.5 
meter lager dan het kleipakket westel ijk 
ervan. De steilrand loopt dwars door de 
polder Schieveen en is een herkenbaar 
gegeven, al heeft de Al 3 zich wat rumoerig 
in het gesprek gemengd. 

De droogmakerij Schieveen dateert van de 
tweede helft van de I Be eeuw. In twee 
etappes is een mooi voorbeeld van rationele 
recht-toe-recht-aan ingenieurskunst neerge
legd. Schieveen is sindsdien een geschakeerd 
cultuurlandschap met van west naar oost: de 
ontginningsbasis langs de Schie - de steilrand 
van het kleipakket - de onvergraven veen
resten met het boezemwater - en het 
weidegebied van de droogmakerij met hier 
en daar een kreekrug. 

1
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Genese: de hoge rand tussen klei en vergraven veen 

Hoogteligging 

0 Hoogteligging 

~ 

Bl 

• l 
• -5,0 tot-6,0 NAP 

/ 'Hoge' rand 

D Kreekrellct 

SCHJEVEEN 

bouwsteen: hoge rand, restveen, kreekrelicten 
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watersysteem: regionale en lokale kwel 

water 
De polder Schieveen is in principe een 
kvvelgebied, al is de mate waarin het kvvel
water daadwerkelijk in de polder komt 
onduidelijk Er is sprake van twee 
grondwaterstromen. De eerste vindt zijn 
oorsprong in de Nieuwe Waterweg; deze 
zorgt voor een zilte kvvel in de polder. Een 
tweede stroom is lokaler van aard en vindt 
z'n oorsprong in de Oost Abtspolder, de 
Schie en de boezems. Door bemaling in 
verband met het landbouwkundig gebruik is 
er momenteel geen sprake van kvvel in het 
maaiveld. Zomers wordt water ingelaten 

vanuit de Schie, 's winters wordt water 
uitgeslagen op het boezemsysteem. Het 
waterpeil is dus omgekeerd aan de natuur
lijke situatie en het bergend vermogen van 
de polder is gering. Midden in Schieveen ligt 
vanouds een bergboezem. De polder is 
momenteel onderverdeeld in I 0 peilvakken. 
De polder Schieveen ligt op een hoogte van 
4,5 (noordwesthoek) tot 5,4 meter (zuid
oosthoek) onder NAP. De waterpeilen 
varieren van 5,4 meter tot 5,7 meter onder 
NAP (zomers) en van 5,6 meter tot 6,00 
meter onder NAP ('s winters). Het grond
water is voedselrijk en zoet tot licht brak De 

Water 

grondwatersysteem 

D ;nmtraa.,..i,ied 

• kwelsebted st:ijehoocte onbekend 

.- mostc11NJko ~1-lobtil1/~n&Je1 
~-· kwel (eutroof I brak:tot licht brak) 

oppervlakte watersysteem 

watersysteem: huidig functioneren 

kvvaliteit van het oppervlaktewater is tamelijk 
slecht vanwege het agrarisch gebruik 

In het natuurpark Schieveen, al of niet 
gecombineerd met bedrijventerrein, zou het 
bergend vermogen van de polder moeten 
warden benut; 's winters zou water moeten 
warden opgeslagen om zomers de verdroging 
te compenseren. Het reservoir zou zich met 
gebiedseigen water moeten vullen, opdat de 
waterkvvaliteit aanzienlijk verbetert. Kortom: 
Schieveen als water-accu voor natuur
ontwikkeling, recreatief en eventueel industri
eel gebruik 

-~ -:=::!l 

• 
* 

11 I 

acra.risch peilbeheel" 

zomers inlaat schiewater 's winters 
uitslaan polderwater (kwaliteit,I) 

polder Schieveen opsedeeld in 
I 0 peilvlakken 

boezem 

oonpronkelijke ber,:boezem 

laapte deel polder 

H+N+S200! 



Landschapstypen -D 

inversie landschap in de zuidvleull:el 

• -
droogmakerijen 

veenweidegebied in de 
'grote waarden' 

zee-, rivierkleipolders 

Ecologische 
hoofdstructuur 

Jll . ,,?'·.~~~~ geb1eden P.E.H.S. ~ "\.'\." ~ . -V"!l'll',jj' 

~ verbindingzones 

~ 

ecologie: provinciale ecologische hoofdstructuur en landschapstypen 

1985 

I 
I ., .. 
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ecologie 

In de polder Schieveen komen geen bota
nisch belangwekkende vegetaties voor. Als 
braedgebied voor weidevogels vervult de 
polder Schieveen de ral van een belangrijke 
regionale kern voor de weidevogelpopulaties 
in Midden- en Oost-Deltland. 
Schieveen is daarmee een Schakel in een van 
de drie grate landschappelijke gegevens van 
de Zuidvleugel van de Randstad. Ten eerste 
het complex van draogmakerijen en veen
weidegebieden, dat is uitgespaard in het 
Haags-Delfts-Rotterdams stedelijk netwerk 
Ten tweede het kleipoldercomplex van de 
Hollandse en Zeeuwse Delta. En tenslotte 
het klei/veencomplex van de Hollandse en 
Utrechtse Waarden. Het weidevogelareaal in 
met name het eerste complex staat onder 
grate druk Zowel de oprukkende verstedelij
king, als de transformatie naar andere 

1996 

natuurtypen met een rneer gesloten land
schappelijk beeld zorgen in de toekomst voor 
een aanzienlijke verkleining van het natuur
type weidegebied. 
De polder is oak van betekenis als 
foerageergebied voor vogels, die braeden in 
de Ackerdijkse Plassen en voor lepelaars van 
de kolonie in het Quadgeswater in 
Ocstvoorne. 

In botanisch opzicht kan Schieveen belangrijk 
aan kwalitert winnen. ~-.Jatte grasland- en 
moerasvegetaties kunnen tot ontwikkeling 
komen, waarbij de waterkwaliteit en de 
evr::ntuele aanwezigheid van schone kwel in 
het maaiveld factoren zijn die de uiteindelijke 
botanische kwalitert bepalen. 
De kansen van Schieveen als weidevogel
gebied warden sterk bepaald door 
ver-storingsinvloeden. 

2015 

Ill 

• 
weidegebied 

ander natuurtype I 
verstedelijkt gE•bied 

afname natuurtype 

weidegebied 



BASISLAAG 

bouwsteen: huidige ecologische kwaliteit en geplande verbindingen vers~oring door ~assen (licht) voor weidevogels 

f::'.!et name infrastructuurontwikkeling (A I 3 en 
Doenkade-A I 3/ A I 6} en bedrijventerrein
ontW1kkeling kunnen rote evolgen voor de 

n vang van e populatie hebben. et en1ge 
voorzichtigheid kan gezegd warden dat een 
minimum-areaal van I 00-250 hectare open 
terrein met weinig storingsbronnen (licht. 
geluid) aanwezig moet zijn om de polder z'n 
huidige functie als belangrijke schakel op 
regionaal niveau te laten behouden. 
Schieveen is ook geschikt voor de ontwikke
ling tot klei/veenmoeras. Opheffen van de 
b ... emaling kan een uitgestrekt plas-dras ;ebied 
m~t waaraevolle (veen)moerasvegetaf s 
doen ontstaan. Zeldzame en bedreigde 

soorten, zoals Lepelaar, Roerdomp en 
Zwarte Stem zouden hier een plek kunnen 
vinden. Als indicatie voor het areaal van een 
moerasgebied met een hoge soorten
diversitert, dat als een kerngebied in de regio 
kan fungeren geldt een maat van 500 hectare 
aaneengesloten moerascomplex. Ackerdijk, 
Schieveen en Oude Leede samen zouden 
hierin kunnen voorzien. 
Schieveen ligt net buiten de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur. Op regionale 
schaal is de invulling van een ecologische 
verbinding tussen de Rottemeren en 
Ackerdijk via de Zuidpolder van belang. Op 
meer lokale schaal is de Groene Loper een 

aandachtspunt De Groene Loper is de 
recreatieve en ecologische verbinding tussen 
de stedelijke groenstructuur van de Noord
rand van Rotterdam en het buitengebied. 
Deze verbinding heeft een "droge" compo
nent in de vorm van opgaand (park)bos en 
een natte component in de vorm van 
watergangen en plasjes. Beide componenten 
kunnen als "stepping stones" werken voor de 
in de stadsnatuur aanwezige diersoorten bij 
hun gang naar het buitengebied. De droge 
component van deze ecologische verbinding 
is in de vorm van de landgoed-zone tussen 
de Schie en de A 13 eigenlijk al aanwezig. 

13 I 
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bouwsteen: regionale recreatieve trekpleisters en verbindingen 

H+ N +S2 0 0 J 

Polder Schieveen ligt op een aantrekkel ijk 
schakelpunt in het netwerk van regionale 
routes, op de plek waar de noord-zuid en de 
oost-west routes elkaar knuisen. Het zou heel 
goed de etalage of de prijzenkast van de 
"Groen-blauwe" Slinger kunnen warden. Oat 
is het moza'lek van water-weide-en moeras
land, dat zich tussen de stedelijke cornplexen 
van de Zuidvleugel door wringt. In een 
dergelijke "voorpost", de entree van het 
groene tussengebied vanuit Rotterdam, 
bevindt zich vanzelfsprekend het informatie-

1

16 
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bouwsteen: infrastructuur 

punt/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum 
voor een dergelijk gebied. Het toekomstper
spectief als natuurpark past heel goed op het 
toeristisch-recreatief palet van de Zuidvleugel 
van de Randstad, met de centra van 
cuh:uur(historie) en vertier van Delft, Rotter
dam en Den Haag op fietsafstand. 

Op het schaalniveau van de polder zelf is er 
sprake van "klikpunten" voor de infrastructuur 
waar de verschillende vervoerswijzen aan 
gekoppeld zouden moeten warden. Voor 

Kli l!cpunt en/infrastructuur 

~~ ontsluiting bedrijventer·rein 

~· bestemmingsverk:eer 

droge recreatieve routes: 
~· groen/blauwe slinger 

== regionale fietsroute 

voorstel : nwe route 
p:c:i.c::i ' -+ : verplaatsen route 

-~ 
' 

water rout.e kano,schaats 

klikpunt routes/polder 
Schieveen 

1 verwacht capaciteits 
probleem knoop A 13/ 
Dienkade 

het wegverkeer stellen we voor het door

~aand verkeer u~older tE: were~ 
beperkt aantal verbindingen voor lokaal 
bestemmingsverkeer volstaat. Een te realise
ren informatiepunt/bezoekerscentrum/ 
bezoekerscentrurn voor het N atuurpark 
Schieveen zal aan deze bestemmingsverkeer
roL tes moeten worden opgehangen. Voor 
de varianten met bedrir-1enterrein ligt ontslui
t ing via de Doenkade rnet een of twee 
aansluitingen voor de hand. Oat laatste heeft 
als consequentle, dat het zoekgebied voor de 
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bouwsteen: reserveringen en tracees 

bedrijven vooral tot het zuidelijk deel van de 
polder beperl<:t blijft. Andere opties halen de 
verkeerswegen en daarmee de verstoring 
onnodig diep de polder in. De kruising 
Doenkade-A I 3 kan in haar huidige gedaante 
het verkeer al nauwelijks aan; als daar het 
verkeer van een eventueel bedrijventerrein 
nog aan wordt toegevoegd ontstaat er een 
groat capaciteitsprobleem. Schieveen wordt 
doorkruist en omgeven door een net van 
regionale fietsroutes. Noord-zuid is er de 
aantrekkelijke route langs de Schie en een 

randvoorwaarden infrastructuur 

.r-:=l
t..:=..:t 

reserverlna: aansluiting Al 3-A 16 

4 

toename geluidsoverlast 

kabels en leldlngenzone 

route door de polder. We stellen voor die 
laatste uit de lawaaistrook langs de A 13 te 
halen en op termijn een interessanter variant 
mogelijk te maken, die over de kades van de 

polder loopt en aansluit op de Groene Loper 
- de recreatieve hoofdader van de Noord
rand van Rotterdam- in het zuiden en op 
Ackerdijk in het noorden. 

In de plannen voor Schieveen moet rekening 
gehouden warden met een aantal leidingen
stroken, die parallel aan de aanwezige 

(weg)infrastructuur lopen. Een grote ruimte
reservering wordt opgeeist door de verbin
ding A I 3/ A I 6 en het bijbehorende 
verkeersknooppunt We gaan in het vervolg 
uit van de variant die de minste ruimte opeist 
en via de zogenaamde ''krappe boog" aansluit 
op de Al 3. - ---

jj I 
H+N+S2001 
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bouwste•m cultuurhistorische kwaliteiten 

cultuurhistorische kwaliteiten 

De kavelstructuur van een jonge 
droogm<tkerij, zoals we die in Schieveen 
aantreffen, is nag gaaf. Door de diepe 
bemaling is de impact van het slotenpatroon 
en daam1ee de kavelstructuur in het beeld 
tamelijk gering. De bergboezem als ensemble 
van kades, boezem, duikers, inlaat en gemaal 
is van een hoge cultuurhistorische waarde. 
Het lint van de Oude Bovendijk en de 
Berkelse Zweth, als fysieke grenzen van 
Schieveen, zijn van waarde. De niet verve-

I 
20 
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cultuurhistorische kwaliteiten 

-onve rgraven ve:enrug 

gg oorspronkelijke veenplassen 

&a veenstroom 

m gave slotenstructuur 

CJ schiezone 

• bergboezem 

0 prehlstorische vindpluts -romeinse vindplaats 

1i!i!I mogelljke vlndplaats v66r 1250 

!I~ 11 lcansrijk vindplaatsen gebied 

D a.rcheologisch monument 

~ rijksmonument -bultenplaats 'de tempel' 

Ei!i voormalige buitenplaats 

!!!ii middeleeuwse vindplaat:s 

ende resten met de gebouwde structuren en 
erven herinneren aan de geschiedenis van 
Schieveen als veenontginning en zijn van 
grate educatieve. cultuurhistorische en 
landschappelijke betekenis. De archeologische 
verwachtingswaarde van veel Zuid-Hollandse 
polders is hoog. Dit geldlt met name voor de 
gebieden, waar de veen- en zeekleigronden 
in een grillig patroon tegen elkaar liggen, langs 
de steilrand van het inversielandschap. In en 
rond de polder Schieveen komen prehistori
sche, Romeinse en middeleeuwse vindplaat-

-~ ... ~-~ 

.~ 

;· I , 
/· .. 1 •. 

I .. L' '"- ;. .. 

sen voor. Het gaat hier om "punt"locaties 
alsmede om lijnvormige archeologische 
mc·numenten zoals kreekruggen en 
veenkades. In de Schie.zone ligt, als het ware 
complementair aan de openheid in de rest 
van de polder, de ontginningsbasis van de 
polder; een strook met landgoederen, 
voorzieningen en bedrijven in opgaand groen 
met een aantal historische monumenten. 
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gave verkavelingsstructuur 

enorme openhe:id 

compositie van erven 

waameembare steilrand 

oude bonndl)k geeft 'zwevend 

perspectier 
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bouwsteen: ruimtelijke kwaliteit 

ruimtelijke kwaliteit 

De grate ruimtelijke openheid van de polder 
Schieveen is een unieke kwaliteit geworden in 
dit dee\ van de Zuidvleugel van de Randstad. 
De kloeke maat van ruim twee kilometer in 
het vierkant van de open polder biedt in, 
over en vanuit de polder interessante 
perspectieven. Naar het zuiden zien we de 
groene wand van de Doenkade, waarboven 
de contour van het moderne zakencomplex 
van Rotterdam. Naar het noorden de bosjes 
van Ackerdijk met daarbovenuit de silhouet-

ten van de kerk- en kennisstad Delft. En in de 
verte daar weer achter de over-sized trap
gevels van het bestuurscentrum Den Haag. In 
oostelijke en weste\ijke richting is het blikveld 
beperkter: het lint van de Bovendijk en de 
A 13 met daarachter de steilrand en de 
Schiezone. De Schieveense erven en kades 
zorgen dichterbij voor variatie en accentue
ring in het beeld. Vanwege dit alles is de 
landschappelijke kwaliteit van Schieveen groat 
te noemen. Met name de contrastwerking 
van de open polder ten opzichte van het 

meer gesloten beeld van zijn omgeving is 
groat. De ligging in de directe invloedssfeer 
van de stad en processen in de landbouw 
brengen veranderingen op gang in het beeld. 
Caravanstallingen, kassencomplexen, opslag
plaatsen en paardenstallingen zijn tekens van 
een sluimerend proces van verkruimeling en 
verstedelijking in het heldere en opgeruimde 
beeld van de polder. Sleetsheid ligt op de 
lo er. 
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Het regionaal economisch complex en 
het bedrijvenprogramma 
Een eventueel bedrijventerrein in Schieveen 
maakt deel uit van het regionaal economische 
complex dat zich ontwikkelt aan de noord
zijde van het Rotterdamse stedelijke netwerl<. 
Spaanse Paider, Noordwest alsmede de te 
realiseren terreinen in de Stedelijke Zone 
Noordra.nd en bij Berke! vormen, samen met 
een eventueel bedrijventerrein in Schieveen 
een geheel met een aantal liggingsvoordelen. 
Het complex vormt het droge supplement 
va.n de wereldhaven Rotterdam. Het ligt 
tussen het zaken- en dienstencentrum van 
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VLUCHTBESTEMMINGEN AIRPORT ROTTERDAM 
Alicante 

Birmingham 

Copenhagen 

Eindhoven 

Groningen 

Hamburg 

London City Airport 

London Gatwick 

London Heathrow 

Malaga 

Manchester 

Paris Charles de Gaulle 

Paris Orly 

economisch complex Rotterdam noord: tussen 

haven, dienstencentrum en kennisinstituten 

Rotterdam en het Delftse kenniscomplex. Het 
ligt direct aan de Randstad-ring van snelwegen 
en de oostzijde ervan is opgehangen aan 
Randstadrail. Rotterdam Airport als Europese 
regionale luchthaven ligt in het hart van het 
complex. Deze configuratie maakt het totale 
complex aantrekkelijk voor een brede range 
aan economische activiteiten. 
Het economisch profiel van Schieveen als 
bedrijventerrein mikt op bedrijven uit de 
volgende sectoren: lnformatie- en Communi
catie-T echnologie, hoogwaardige productie, 
research & development handel en service
industrie. Kortom bedrijven, die gekenmerkt 

worden door een hoge kennisintensiteit en 
toegevoegde waarde. De sectoren transport 
en distributie maken geen deel uit van het 
profiel. Met dit profiel vormt een bedrijven
cornplex Schieveen een specifieke toevoeging 
aan het spectrum van economische activitei
ten aan de noordrand van Rotterdam. 
Re.1lisering ervan brengt een doorschuif
stroom op gang tussen de onderdelen van dit 
complex onderling op een zodanige manier, 
dat de bestaande complexen, zoals Spaanse 
Paider, op hun beurt oak kunnen her
structureren en een uitgesprokener kleur en 
positie in het regionale verband kunnen 



OCCUPATIELAAG 

aannemen. Zo ont~aat een complementair 
totaal van elkaar aanvullende en versterkende 
economische activiteiten, dat voor verbreding 
van het economische profiel van de Zuid
vleugel kan zorgen. 

Een aantal recente ontwikkelingen op gebied 
van bedrijventerreinen zullen hun stempel 
drukken op een eventueel bedrijventerrein 
Schieveen. Imago en identiteit van de 
bedrijvenlocatie vormen een steeds belang
rijker overweging bij vestiging van bedrijven. 
"The sense of the place" wordt een concur
rentie-factor. Daarnaast wordt flexibiliteit een 

profiel Schieveen in complex Rotterdam 

Noord: R&D, hoogwaardige productie en 

handel 

eer~e vereiste. De omlooptijd van bedrijfs
huivesting wordt steeds korter. Duurzame 
concepten voor ontwikkeling, organisatie en 
beheer krijgen de voorkeur. Dergelijke 
concepten hebben tot gevolg, dat locaties 
en bedrijfsgebouwen kunnen warden 
hergebruikt, nadat de eerste gebruikers 
alweer naar elders zijn vertrokken. 
Bedrijventerreinen krijgen steeds meer het 
karakter van een "duiventil". Oude en 
nieuwe bedrijven, die veranderde eisen 
stellen aan hun huisve~ing, verwisselen van 
plaats. De verhouding tussen va~e. flexibele 
en slechts op afroep benodigd bedrijfsop-

pervlak verschuift in de richting van de laatste 
twee categorieen. Een paar grate bedrijven
terreincomplexen krijgen de voorkeur boven 
meerdere kleintjes. Het agglomeratie
voordeel van grate complexen zit 'm vooral 
in de mogelijkheid een aantal voorzieningen 
te delen. De behoefte en de kansen om 
voorzieningen op gebied van energie, 
datacommunicatie, parkeergelegenheid, 
vergader-, horeca & congresfaciliteiten, de 
organisatie van goederentransport en 
personenvervoer gemeenschappelijk te 
regelen, groeien. 
Het is de bedoeling met deze tendensen 
terdege rekening te houden bij de eventuele 
invulling van Schieveen met een bedrijven
terrein. Gegeven het gekozen bedrijvenprofiel 
en de kwaliteit van de locatie en haar 
omgeving, moet het mogelijk zijn Schieveen 
te ontwikkelen als een duurzaam en flexibel 
bedrijvencomplex, waar de ruimte zo 
intensief mogelijk wordt benut. 

Het programma voor het bedrijventerrein 
omvat zoekruimte voor 75 hectare netto 
uitgeefbaar terrein. Te realiseren in een 
periode van I 0 a 15 jaar. Het is de bedoeling 

selectief te werk gaan en alleen die bedrijven 
een plek te bieden, die voldoen aan het 
profiel en de eisen van duurzaamheid en 
intensief ruimtegebruik. 
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I BASICS BODEM/WATER/ECOLOGIE/LANDSCHAP 

GEO, BODEM: randen en ruggen sparen 

WATER: schoonwaterberging watersysteem stad/regio 
meer oppervlaktewater bergend vermogen 
natuurlijk peilbeheer 
minimaliseren inlaat 
lndien bedrijven: compartimenteren ivm calarnrteiten 

ECOLOGIE: van landbouwpolder naar natuurpark 
functie en posrtie in ruimer verband verbeteren 
regionaal: verbindingen west-noord-oost 
locaal: verbindingen met stedelijke groenstructuur 

LANDSCHAP: verwijderen kassencomplex 

II BASICS INFRASTRUCTUUR 

WEG: 

VOET, FIETS: 

OV: 

ALGEMEEN: 

reservering A 13-A I 6, krappe boog 
in natuurpark geen doorgaand verkeer 
bedrijvenpark ontsluiten via Doenkade 

natuurpark: primaat wandelaar 
kruisende regionale en locale fietsverbindingen 

bedrijvencomplex en uitvalsbasis natuurpark 

scheiding verkeerssoorten 
natuurpark: infra organiseert dynamiek 

Ill BASICS LANDSCHAP/BEDRIJVEN/RECREAT!E: 

LANDSCHAP: verstedelijkingsdruk beteugelen 
cultuurhistorische kwaliteit benutten 
openheid en grote maat handhaven 
gevarieerd beeld in ruimte en tijd 
Schiestrook als landgoedzone 

BEDRIJVEN: variant( en) met bedrijven: 75 ha netto uitgeefbaar 
realisering in I 0 a I 5 jaar uitgifte-tempo Sa 7,5 ha per jaar 
profiel: ICT, R&D, hoogwaardige prod, handel 
combineerbarheid met natuurontwikkeling 

RECREATIE: 

VARIABELEN 

NATUURTYPE: 

WATER 

kostendrager investeringen in natuur en recreatie 
milieucategorie I t/m 4 
zoekruimte: Schieveen-zuid 
gemeenschappelijke voorzieningen 

kwaliteit landschap en natuur beleefbaar 
toegankel ijkheid vergroten 
medegebruik voorzieningen bedrijvenpark 
regionaal en locaal verankeren 

weidevogelgebied moeras 

winter: plas-dras winter: deels onder 
matig voedselri_ k water 

rnatig voedselrijk 

INFRASTRUCTUUR: ontsluiting bedrijvenpark, 
ontsluiting natuurpark 

BEDRIJVEN: intensiteit/ uitgi'teprincipe/ 

RECREATIE: gebundeld netwerk 

Het schema geeft een samenvattend overzicht van de onderdelen van het programma van eisen voor de Ontwikkelingsvisie Schieveen, zoals die in het voorgaande 
de revue zijn gepasseerd. Met BASICS worden de bestanddelen bedoeld, die in alle te ontwikkelen varianten moeten warden meegenornen. Met VARIABELEN 
worden de prograrnma.bestanddelen bedoeld, waarvoor meerdere opties mogelijk zijn en op basis waarvan de varianten van elkaar kunnen ver;chillen. 
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aorta 

generator 

In de intentieverl<laring, die het uitgangspunt vormt 
voor het ontwerponderzoek van de Ontwikkelings
visie Schieveen, werd gevraagd om een aantal 
varianten in beeld te brengen, waaronder varianten 
met en zonder bedrijventerrein. Deel B toont de 
verschillende opties, die mogelijk zijn binnen het 
schema van basics en variabelen. Met de variabelen 
van het afsluitende schema van dee! A als "moto-

H+N+S200 1 I 
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kritische omvang natuurtypen 

ren" zijn er zes varianten denkbaar. twee 
varianten zonder bedrijventerrein (resp. accent 
op weidevogelgebied en accent op klei/ 
veenmoeras) en twee varianten met bedrijven
terrein. Een "supercompact" bedrijventerrein, 
waarin de intensiteit van het ruimtegebruik en 
de dichtheid van de bedrijfsbebouwing f\ink 
warden opgevoerd (resp. een supercompact 

• weidevogelgebied 

klei-veenmoerasgebied 

bedrijventerrein gecombineerd met een weide
vogelgebied en met een klei/veenmoeras) en twee 
varianten met een "gewoon compact bedrijven
terrein, waarin de organisatie van de activrteiten 
op de uit te geven kavels tot compactheid moet 
leiden (resp. compact bedrijventerrein gecombi
neerd met een weidevogelgebied en een compact 
bedrijventerrein met een k!ei/veenmoeras). Van 

+ 
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~ weidevogelgebied 

~·~ · ·~ fbrb.:·_ 
w " 

........... ,,.. ... .. ~ klei/veenmoeras 
II 

bedrijvencomplex Supercompact bedrijvencomplex Compact 

deze laatste mogelijkheden valt de variant 
compact bedrijventerrein met weidevogelgebied 
(in het rechtsboven-kwadrant) af, omdat er in 
deze thearetische variant door het grotere 
ruimtebeslag van het bedrijventerrein niet genoeg 
open ruimte overblijft om van een weidevogel
gebied van valdaende anwang en kwaliteit te 
kunnen spreken. Daar is een aaneengeslaten, niet 
verstoard gebied van I 0.0 a 250 ha vaar nadig. 

varianten zonder 

Klei/veenmoeras gedraagt zich flexibeler; oak 
kleinere appervlakken van dit natuurtype kunnen al 
een interessante flora en fauna herbergen. 

Vaardat de varianten kunnen warden geschetst 
maeten eerst de sturende variabelen (water en 
natuur, recreatie en infi-astructuur. en bedrijven
programma) nader warden uitgewerkt in inrichtings
principes 

weidevogelgebied 

Ill bestaat niet 

Supercompact Compact 

IV v 

klei/veenmaeras 

varianten met bedrijven 
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WATER EN NATUUR 
Water is eigenlijk de belangrijkste "knop" om 
natuurontwikkeling in bepaalde richting in 
gang te zetten. Om het huidige tegen
natuurlijke waterregime om te draaien is er 
meer oppervlaktewater nodig, dat als berging 
kan fungeren. We hebben een aanname 
gedaan om de consequenties in beeld te 
kunnen brengen: 2% wateroppervlak nu moet 
toene.men met 8%. Bij een totale oppervlakte 
van de polder Schieveen als waterstaat
kundige eenheid (incl. Schiezone) van 600 ha 
resultee1i dit in een benodigd wateroppervlak 
van 60 ha, te realiseren in het plangebied . 
Het wateroppervlak wordt verkregen door 
peilopzetting met gebiedseigen water. 
Bijgaand schema laat zien welk dee! van de 
polder in welke mate vemat bij een reeks van 
mogeli1ke waterpeilen. In het schema is 
uitgegaan van een peil voor het hele plan
gebied. Aan het schema zien we dat het 
zuidoostelijk deel van de polder door de lage 
maaiveld ligging het eerst vemat en het 
noordw~stelijk deel het laatst. De conclusie 
van het schema is. dat pas bij flinke 
peilopzetting voldoende wateroppervlakte 
ontstaat. zeker als we ervan uitgaan, dat 
water voldoende diepte I 00 a 120 cm) moet 
hebben om 1n de winter niet bio\ogisch 
"dood" te vriezen. Aan de andere ka.nt leidt 
een te groat wateroppervlak niet tot <de 
gewenste variatie in natuurlijke milieus. Om 
een interessant mozaiek aan milieutypen te 
realiseren is ondervetdeling van de polder in 
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~ -~ - --4 · ·--- ·- -- - -·- - -

Ill 
ii Biii;\ 

p-5.4 p-5.3 P ··S.2 p -5.1 

p-5.0 p-4.9 p-oi.B p-4.7 

p -4.6 p-4.5 p-4.4 p-4.3 

pe ilopzet polder Schieveen-wateroppervlak en begrazingsmogelijkheden 

verschillende peilgebieden noodzakelijk Oak 
zal het noodzakelijk zijn hier en daar naar het 
water toe te graven. 
In de reeks is ook aangegeven waar de 
ontwatering voldoende is voor beheer in de 
vorm van begrazing. Begrazing is ook een 
"knop" om natuurontwikkel ing te be·1·nvloe
den. Grazige plekken warden open gehouden 
en de rand van bos en struweel in de 

moerasvarianten wordt door begrazing 
scherp gehouden. 

Zowel in de variant met weidevogelgebied 
als in die met klei/veenrnoeras is een mozalek 
van natuurlijke milieus wenselijk In het 
natuurtypen-schema is de bandbreedte 
aangegeven van waterpeilen, waarbij een 
aantal in Schieveen goed denkbare vegetatie-
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typen gedijen. In de varianten met klei/ 
veenmoeras is het hele spectrum denkbaar. 
In de variant weidevogelgebied zijn vooral de 
onderste drie typen van het spectrum 
opportuun. 
Geringe peilfluctuaties hebben grate gevol
gen voor de omvang van het wateroppervlak. 
We gaan urt van een maximale peilfluctuatie 
tussen de zomer- en winterperiode van 30 
cm, omdat grotere peilfluctuaties voor maar 
weinig soorten interessant zijn. Het is uit 
ecologisch, recreatief en educatief oogpunt 
wenselijk in Schieveen diverse successiestadia 
van moerasnatuur naast elkaar voor handen 
te hebben. Peilbeheer, begrazing en hier en 
daar ontgraven maken drt mogelijk. Op den 
duur zal verlanding optreden van de delen 
met ondiep water. Door het peil op te 
zetten kan de successie weer warden 
teruggedraaid. 

' 1m1nrpJ)I) 

"""'"~ 

BOSSEN 

STRUWEL.EN 
(bijbe,1:r;u.in11,) 

GRASLANDEN 

RIETYELDEN 

OPEN WATER 

~ -·-- ---- --. _ ..... _ ___ _ _ ---- -·-

csson-iepcrlbos 

clzeni>e,rke!nbracllbas 

clzcnbrockbos 

~----------- wilgonbos 

"" 

. ' ·-- iiioliii 

~ 

flll..· """ 
"' ... 1~,..~ .~~ 

-------

br;a.;im, mef-ensh1edovrn 

bclf'fl;icft.cll:Ci\,.broUln 

Mip1'1Ao,.,,.~ 

&l"nsh~erhooll<1.nden 

kamgr;,swltlidtm 

w .. idnog.,lrijk kungriu;l;md 

dotlcrblocmhooilandl!fl 

ziJvcn;chooni:ruland 

rnozaik yan gmtl! Zl"Ul!Vegotaties 
en nattcrui11:to 
(bijc:u::cnsiC'¥cbc11razing) 

f .... Mllil! 

~ ...... ,., 
T enslotte is in doorsnede een beeld gegeven 
van het palet aan natuurtypen. Het weide
vogelgebied benut alleen de typen van de 
linkerhelft van de doorsnede. Spectrum waterpeilen en natuurtypen 

Doorsnede mogelijke natuurtypen Schieveen 
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11\JFRASTRUCTUUR EN RECREATIE 

tr'ibune 

Schieveen als natuurpark of (in de varianten 
met bedrijventerrein) het natuurparkgedeelte 
van de polder heeft een dubbele doelstelling. 

Enerzijds is het de bedoeling een natuurlijk 
milieu te bieden, dat een waardevolle 
aanvulling vormt op de ecologische structuur 

in de omgeving. Anderzijds is het met name 
voor Groot-Rotterdam een voorziening voor 
natuurrecreatie nabij de stad. In de varianten 

is geprobeerd deze uft:gangspunten te 
verzoenen door uit te gaan van drie typen 
natuurrecreatie, die duidelijk ruimtelijk van 
elkaar zijn te scheiden. Ten eerste de "tri
bune" voor de grotere aantallen wandelaars, 
fietsers en skaters. Ten tweede de 
"struinnatuur" voor de kleinere aantallen en 
de individuele natuurvorser. En ten derde 
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struin natuur 

"safari", waar slechts onder begeleiding 

groepsgewijze tochten mogelijk zijn. De 
organisatie van de drie typen is een kwestie 

van infrastructuur-zonering en ontwerp. 

Aan de tribune ligt het bezoekerscentrum, dat 

per auto bereikbaar is. De tribune geeft een 
afWisselend beeld van bosformaties, struweel, 
grasland, riet en open water. De ruggengraat 
van de tribune is een ruim en permanent 
droog fiets-, wandel- en skatepaden stelsel. Af 
en toe zijn er aftakkingen en knuppelpaadjes 

voor ontdekkingen. De begraasde delen van 
het natuurpark liggen via sloten en weteringen 
los van de tribune i.v.m het risico van vertrap
ping. De tribune is gericht op grote aantallen 
recreanten en heeft daarom ook een behoor-

~:~ 

safari 

lijk formaat. De t1-ibune is gekoppeld aan de 
belangrijkste entrees van de polder vanuft: 
Rotterdam: aan cle westkant de Schiezone en 

de Groene Loper; aan de oostzijde de 
lntermediaire Zone en de fietsverbinding door 
de Zuidpolder. 

DE:; struinnatuur (bij f'-latuurmonumenten 
bekend als de 'laarzenpaden-natuur') is er 
voor de liefhebbers. Ze is tijdelijk toegankelijk. 
Goed geplaatste bruggetjes, die weggehaald 
kunnen worden en subtiele paadjes ontsluiten 
delen van de weide- of moerasnatuur voor 
de nieuwsgierige natuurrecreant. Wellicht is 
het ook in een bepaalde tijd van het jaar 
mogelijk vanaf een klein bootje de natuur te 
bespieden. 
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Een groat gedeelte van het natuurpark is 
gereserveerd voor safari's. Onder begeleiding 
te voet of per boot langs de rustiger gedeel
ten. De Ackersdijkse Plassen vormen een 
goed voorbeeld van wat met safari-natuur 
wordt bedoeld. lnfrastructuur is spaarzaam 
aanwezig. 

BEDRIJVEN PROGRAM MA, 
KAVELTYPEN EN INTENSITEITEN ~ ~+ 

. I lu~hthaven reg1onae 

~~PI 
diensten- + 
complex 

Rotterdam Uitgangspunt is, dat er in Schieveen een 
aantal locatiekwaliteiten ligt "opgestapeld", 
die samen een eventueel bedrijventerrein tot 
een toplocatie maken. Selectiviteit is dan op 
zijn plaats; alleen die bedrijven die voldoen 
aan het profiel (zie A 3) en die bereid zijn te 
investeren in intensief ruimtegebruik en een 
duurzaam concept, krijgen de kans zich te 
vestigen. 

Formule: optelsom van kwaliteiten voor het bedrijventerrein 

Analoog aan het concept voor het bedrijven
park Rotterdam Noord-West is er voor 
Schieveen een serie kaveltypen ontwikkeld, 
gekenmerkt door een bepaalde orientatie (bv 
op de snelweg of op het natuurpark), door 
een verhouding in omvang tussen het 

kantoor- (K) en het opslag/productie (B) deel 
van het bedrijfstype en door de mogelijkhe
den voor intensivering en stapeling van de 
functies. 

Kaveltype Enveloppe 

A Topkavel .. ++L 
B Parkbvel ~++B 
c Randstadbvel 

~ ++ ... 
D Natuurbvel • ++ . 
f Straatkavel ~~I++ W"¥iP@ 

legenda kaveltypen Schieveen 

% KIB Bouwlagen 

~: [ZJ 50/50 
·- 7 

~ II 0 20/80 4- 7 

u... 0 50/50 4- s 

~ 0 50/50 2-4 

.D.. 0 10/90 J-4 

Randstad infra + natuur en landschap 

Ontsh.Jltlng Orienbd:.ie Parkeren Parkeren expeditie 

eenz.ijdfg hoofda.s 50% op da.k aigen kavel of 

snelweg 80% eigen kavel J1 beclri~mraat 

'I"'~ 

tweezijdig hoofdas 50% op dak c:.clecti.I 
'park' 80%collect:lef 

eenzijdig 
hoofdas 50%opda.k eigen kavel or 
snelweg 80% eigen kavel in badritfsstra<1.t 

eenzijdig 'park' 50% op dak eigen kavel of 

'dee las' 80% eigen kavel in bedrijfsstraac 

rweezljdig 'deelas' 50% opdek collectlefen 
bedriffsstrut 80%colleccief op e1gen kavel 

35 I 
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De essentie van de kaveltypen is het achterlig
gende rnaatsysteem van kavels, de bijbeho
rende hierarchie in het infrastructuurpatroon 
en de posit ionering t.o.v. het maatsysteem is 
uiterm:11e ftexibel in de mogelijkheden om 
bedrijven met een verschillende kavelgrootte 
te accornmoderen. Voor Schieveen is een 
belangrijk principe, dat de complexen van 
binnenuit voor het wegveri<eer warden 
ontsloten. Dat is vooral belangrijk om een 
optimaal contact tussen het bedrijvencomplex 
en het natuurparl< mogelijk te maken. Aan de 
natuurparl<-zijde liggen de "etalages" van de 
bedrijven: de kantoorgedeelten en de 
publieksfuncties. Aan de binnenzijde van de 
complexen liggen de transportstroken en de 
expedit iestraten. 

Het ma.a.tsysteem voor Schieveen is tov van 
het maatsysteem voor Noord-West verdicht 
en geYntensiveerd. Er zijn drie principes van 
intensivering gehanteerd. Kantoorgedeelten 
kunnen op de bedrijfshallen warden geplaatst. 
Een deel van het pari<eren kan op het dak van 
de hal warden opgelost. De bedrijfsbebouwing 
kan aan elkaar warden geschakeld (in dit 
principe wordt de kavelsgewijze uitgifte 
eigenlijk verlaten en wordt overgegaan op 
verkavelde gebouwen). En tenslotte kan de 
ruimte die benodigd is voor expeditie door 
bedrijven in elkaars nabijheid warden gedeeld. 
Op deze manier is een gemiddelde ruimte
winst op de kavels te realiseren van 25%. Dat 
heeft tot gevolg, dat het kavel-basiselement 
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Doorsneden gebouwen 

Rererentiemodel lntensiverin!J:!maat~el '1 

volQel'lS NW NW (Kop hal) NW '{p op hal of onder!Zronds: 

Kl1l Lag en La gen 

~ A S0/50% 4 ~ -7 4-7 Ej tot -7 ~ p 

~ t=J ~ B 20/80% H El I --7 4-7 tot --7 p 

c S0/50% 3 8=J -7 4-5 EtJ tot ~ --7 ~ p 

0 50/SO'lE 2 ED -7 2-4 B tot tj --7 ~ .. 
p 

F F F 
SO%P 

E 10/90% 2 M --7 3.-4 J tot _] -7 SO'l&P I 
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van het maatsysteem kan warden aangepast 
In de matrix met de kavefypen is reeds van 
dit ge"lntensiveerde systeem uitgegaan. 
Vergelijking van de Floor Space Index (FSI) en 
de Ope11 Space Index (OSI) van Noord
West met die van Schieveen laat de ambitie 
met betrekking tot intensief ruimtegebruik 
zien. 
Voor de varianten met bedrijventerreinen is 
het van belang een indicatie te hebben van 
de gewenste vedeling van de 75 ha netto 
bedrijventerrein over de diverse kaveltypen. 
Met een schuin oog naar het bedrijvenprofiel 
is de vol gen de inschatting gemaakt: T opkavel 
- I 0% I Parkkavel - 30% I Randstadkavel -
5 % I Natuurkavel - 25% I Straatkavel - 30%. 
Omdat Schieveen geen B-locatie is moet 
ervoor gewaakt warden, dat het totale 
kantoovolume op Schieveen niet boven de 
norm groeit. Gegeven bovenstaande verde
ling is dat niet het geval. 

I 
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FSI (netto). OSI, ruimtewinst 

Kaveltype FSI OSI reductie ruimtegebruik kavel-

basiselement tov NW in % 
Maatsysteem NW NW++ NW NW++ NW+ + 

A 0.75 I.I 0,55 0,4 25% 

B 0,9 1,2 0,3 0,3 25% 

c 0.75 1,1 0,55 0,4 25% 

D 0.75 I.I 0,55 0,4 25% 

E 0.45 0,6 0,6 0,5 25% 

Kaveltypen Schieveen: F.S.I. en O.S.I. 
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OVERZICHT INRICHTINGS
VARIANTEN 

Met de urtgewerkte inrichtingsprincipes als 
gereedschap keren we terug naar de varian
ten, die binnen het schema van basics en 
variabelen mogelijk en zinvol zijn. Al ontwer
pend aan de varianten bleken er aan de kant 
van het supercompact bedrijventerrein twee 
configur.ities van bedrijven mogelijk, die 
allebei het uitwerken waard zijn. Ten eerste is 
er- de configuratie "wand". Daarin is er sprake 
van een nagenoeg gesloten wand van 
bedrijfscomplexen, die aan de zijde van het 
natuurpark optimaal "luwte" creeert ten 
opzichte van het geweld van de snelwegen. 
Luwte, clie in combinatie met het natuurtype 
weidevogelgebied zeker voordelig is ivm de 
gevoeligheid voor verstoringsinvloeden. In 
deze configuratie ligt de nadruk op 
compactheid. Ten tweede is er de configura
tie "archipel". In deze configuratie liggen er 
een aantal supercompact gebouwde eilanden 
van bedr·ijven in de polder. Er is maximaal 
contact tussen de werkplekken en het 
omringende natuurpark. De eilanden bestaan 
uit louter- bebouwing en infrastructuur. alle 
buitenru1mte en het watersysteem van het 
bedrijventerrein liggen in het omringende 
landschap. In deze configuratie ligt de nadruk 
op transparantie, in visueel-landschappelijke 
en ecologische zin. Omdat het bruto
ruimtebeslag van deze configuratie grater is 
dan die van "wand" is deze alleen combineer-

I 
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baar met het natuurtype klei/veenmoeras. 
Aan de rechterkant van het assenkruis staat 
de variant "plotland". Deze bedrijven
configuratie is gebaseerd op kaveluitgifte op 
de manier van Rotterdam Noord-West 
Alleen zijn er heel duidelijke spelregels om de 
intensiveringsslag te bewerkstelligen. 
In geen van de varianten is geprobeerd het 
bedrijventerrein weg te moffelen of te 
verdoezelen. Ten eerste omdat het daar 
gewoon te groot voor is. Ten tweede omdat 
we ervan uitgaan dat de bedrijven en het 
natuurpark elkaar iets te vertellen hebben; 
het een komt tot stand dankzij het ander en 
het unieke karakter van het bedrijventerrein 

wordt juist bepaald door de aanwezigheid 
van het natuurpark Met de gehanteerde 
ini·ichtingsprincipes en configuraties zijn er zes 
va1·ianten, die een naclere beschouwing waard 
zijn. 

zonder bedrijven cn:t ~edrijven I 

1§11 (moeras) bos 

Q weiland 
0 moeras (open) 
ml! bedrijven 

~ 
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VARIANT I WEIDEVOGELGEBIED 
In de variant weidevogelgebied fungeert het 
natuurpark Schieveen als een belangrijke 
regionale kem voor weidevogelpopulaties op 
niveau van de Zuidvleugel van de Randstad. 
Het is als open polder een belangrijke schakel 
in het systeem van de Groenblauwe Slinger. 

? 

Het beeld van Schieveen als weidevogel
gebied verschilt op een aantal punten van het 
huidige. In verband met de verstorings
gevoel igheid is een deel van de bebouwing 
en het kassencomplex opgeruimd. In het 
algemeen is het beeld aanmerkelijk natter, 
om oak in deze variant 60 ha water te 
kunnen herbergen. Het open landschappelijk 
beeld levert een reeks op van wei- en 
hooiland, rietruigtes, weteringen, plasjes en 
kavelsloten. In het voorjaar en in de zomer is 
het weidevogelgebied 30cm ontwaterd in 

A N T EN 

verband met de begrazing. In de winter is de variant I: weidevogelgebied I voorjaarsbeeld 

41 I 
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polder plas-dras. De polder is 
gecompartimenteerd in een aantal peil
gebieden. De verschillende waterregimes zijn 
de "knoppen", waarrnee kleine variaties in 
het moza'iek kunnen warden bewerl<stelligd. 
De doelsoorten in dit natuurtype (grutto, 
kreviet kemphaan) stellen namel ijk elk 
specifieke eisen aan vegetatie en water
regime. In deze variant is een vorrn van 
ecologische landbouw voor grate delen van 
de polder denkbaar als beheersvorrn. Om 
gedurende het hele jaar de natuurbeleving 
interessant te maken is op bepaalde plekken, 
bv in de bergboezem, moerasvorrning 
gestimuleerd. In recreatieve zin is deze 
variant een "doorgangshuis". De "tribune" 
ligt in de Schiezone; daar is een voor de 
grate bezoekersstroom aantrekkelijk afwisse
lend milieu tot stand gebracht. Daar is ook 
een eventueel inforrnatiepunt/bezoekers
centrurn gelokaliseerd. Het weidevogelgebied 
is hoogstens buiten het broedseizoen 
toegankelijk voor kleine aantallen 
natuurge'interesseerden. 

Schiezone als 
recreatieve 
ruggegraat 

I 
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variant I weidevogel gebied: impressie 

Moeras bosje I A I J 
rietland 

Veenweide Kade Veenweide 
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vergroten wateroppervlak 

.-a riedanden 

oever en slootvegetatie 

~ slikmilieu 

natuurtypen 

compartimenten peilgebieden 
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open water 
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recreatieve zonering 

.......__,_ 

< 
~ 

benutten reservering A 13 - A 16 

"-. 

... G3 safari, ldjknatuur 

~ recreatieve landgoedzone 
(=tribune) 

-- fietsroute 
... - - wandelpad 

.o::a . : - seizoenspaadje 

open water 
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.C71l .~= . ~! )f Ji: 

VARIANT II KLEl/VEENMOERAS 
In de variant klei/veenmoeras voegt 
Schieveen zich met Ackerdijk en het toekom
stig natuurgebied Oude Leede aaneen tot 
ee1 groat complex met moeras als overkoe
pelend natuurtype. Op deze manier ontstaat 
er een regionaal kemgebied van voldoende 
ornvang om interessante soortencombinaties 
te kunnen herbergen . 

...._; 

Schieveen als moeras levert een breed 
spectrum aan natuurtypen en een zeer 
gevarieerd landschappelijk beeld op. Opgaand 
bo5, struweel, begraasde ruigten, rietland, 
ondiep water met vegetatie, grater watemp
pervlak het is allemaal n.Jim voorhanden. 
Door het jaar heen is hier voor de recreant 
veel te vinden. De opgave in deze variant is 
jui:t het open landschappelijk beeld en de 
weidse vergezichten toch nog mogelijk te 
maken. De bergboezem is oak in deze 
variant de uitzondering. Hier zou heel goed 
ter verrijking van het rnoza:lek een bescheiden 
leefgebied voor weidevogels in stand kunnen 



INRICHTINGSPRINCIPES 

lmpressie klei/veen moeras 

Schiezone als 

recreatieve 

ruggegraat 

Park landschap 

warden gehouden. De waterkwaliteit is een 
cruciale factor voor de ontwikkeling van een 
aantal soortenrijke vegetatietypen. De polder 
is onderverdeeld in een beperkt aantal 
compartimenten; de ligging van het maaiveld 
tov NAP is bepalend voor de mate van 
vematting en de variatie in het natuurbeeld. 
Compartimentering wordt ingezet om de 
benodigde drooglegging voor begrazing te 
bewerkstelligen. Aan de oostzijde van de 

. 
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Mo eras 

bosje/ 

Rietland 

All 

polder is een kade noodzakelijk om droge 
voeten te houden in het lint aan de Boven
dijk. 
Deze kade vormt tevens de ruggengraat van 
de tribune aan de oostzijde. Ook aan de zuid
en westzijde van de polder loopt de recrea
tieve structuur van de tribune. De Schiezone 
als recreatieve drager is minder prominent in 
deze variant De tribune slurt aan op de 
Groene Loper. Een "rondje Schieveen" als 

Mo eras Kade 

vergrote uitvoering van een rondje Kralingse 
Plas is in deze variant goed mogelijk. Het 
informatiepunt/informatiepuntlbezoekers
centrum ligt bij de hoofdentree van het 
natuurpark aan de zuidoostzijde en is toegan
kelijk vanaf het lint van de Oude Bovendijk. 
Burten de tribune is er in deze variant 
struinnatuur alom. Een observatiehut op de 
kade van de bergboezem completeert de 
recreatieve infrastructuur. 

Mo eras 
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compartimenten p•!ilgebieden 

open water 
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recreatieve zonering 
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struinnatuur 

safari, kijknatl.lur 

fietsroute 

wandelpad 

vogelobservatiehut 

steiger, ... 

bezoekerscentrum 

gra~~ig, moerasbos, rietruigte 

open water 
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VARIANT Ill 
WAND - WEIDEVOGELGEBIED 

Zoals gezegd creeren in de wand de gescha
kelde bedrijvencomplexen een luwte-gebied 
aan de ziide van het natuurpark. Het pnnc1pe 
is hier om de hinderzones van Doenkade en 
snelwegen te combmeren met de 
geluidshinderzone van het bedrijvencomplex. 
Omdat de wand zich hiertoe uitstrekt langs 
de gehele reservering A 13/ A I 6 is het in deze 
variant niet mogelijk de Groene Loper ten 
oosten van de A I 3 te continueren. 

Voor het weidevogelgebied verwijzen we 
naar variant I. Met de toevoeging, dat in deze 
variant de ecologische verbinding Rotte
meren-Ackersdijk extra aandacht behoeft; zij 
loopt langs de oostgrens van het bedrijven
complex. Daar zal langs het lint van de 
Bovendijk een afwisseling van kleine open 
ruimtes en bospercelen moeten warden 
gecreeerd. Aan de westkant is in deze variant 
door de bedrijvenwand de doorkoppeling van 
de Groene Loper met een ecologische 
verbinding onmogelijk. Dat betekent dat de 
natte en droge ecologische verbindingen 
beide via de Schiezone (in deze variant ook 
de belangrijkste recreatieve drager) moeten 
warden gerealiseerd. 

STRAATKAVEL 

PARKK.AVELI? 

Principe doorsnede wand 

Variant Ill wand-weide vogelgebied: principe 

' t10UT T U •NfH" 
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Variant Ill: wand-weidevogelgebied 
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Yoor het bedrijvencomplex geldt dat de 
eigenlijke wand a.an de natuurparl<Zijde ligt. 
Daar ligt een strook geschakelde 
natuurkavels, die zoveel mogelijk als een 
gesloten wand werkt. Hier ligt een koppeling 
nc.ar de ontwikkelings- en beheersvorm. Een 
dergelijke structuur is alleen goed te realise
ren, uit te geven en te ':Jeheren door een 
ontwikkelende partij in plaats van door 
uit5ifte van kavels aan diverse bedrijven. In de 
d1ivarsdoorsnede van het bedrijventerrein zijn 
alle kaveltypen voorhanden. Een centrale as 
zorgt voor inteme kwaliteit. In de vrije ruimte 
van de reserveri11g van het 
veri<eersknooppunt A 13-A 13/A 16 zijn enkele 
topkavels uitgespaard. Het watersysteem van 
he-: bedrijvencornplex ligt in deze variant 
gedeeltelijk in en gedeeltelijk aan het 
bedrijvengedeelte van de polder. In de 
re~ervering van de A 13/ A I 6 ligt een riet
moeras voor de nazuivering van het 
grijswatersyteem van het bedrijventerrein. 
Het bedrijventerrein i·; op twee plekken 
opgehangen aan de Dcenkade; de hoofd
infrastructuur vormt de centrale as van het 
te1Tein. Aan de natuurpark-zijde van de 
bedrijvenwand ligt geeri weginfrastructuur. 
Ook de recreatieve infrastructuur is hier 
nagenoeg afwezig. Hoogstens lopen er enkele 
struinpaadjes hei weiclegebied in . 
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VARIANT IVA WAND 
- KLEl/VEENMOERAS 

Voor het klei/veenmoeras verwijzen we naar 
variant II. Ook hier geldt dat de ecologische 
verbindingen langs de oost- en westgrens van 
het plangebied extra aandacht behoeven in 
verband met de lange gesloten wand van het 
bedrijventerrein. Aan de oostzijde wordt 
tussen de nieuwe kade en het lint langs de 
Bovendijk een strook van kleine open ruimtes 
afgewisseld met bospercelen gecreeerd. Aan 
de westzijde komt de koppeling met de 
stedelijke groenstructuur tot stand via de 
Schiezone en niet via de Groene Loper. 
De principes van de bedrijvenwand zijn 
dezelfde als in variant Ill. 
De recreatieve infrastructuur is anders dan in 
variant Ill. De tribune loopt direct langs de 
strakke grens tussen natuurpark en bedrijven
wand en kan door de werknemers worden 
medegebruikt. In deze variant kan een 
koppeling worden gelegd tussen de voorzie
ningen op het bedrijventerrein en het 
natuurpark Het informatiepunt/informatie
punt/bezoekerscentrum ligt in de oksel van 
de wand op de grens met het natuurpark. 
Parkeervoorzieningen kunnen dubbel worden 

gebruikt. 

Variant IVa: wand - kleiveenmoeras 

r/,(. ::;:::-"" ~ ~ i \ 
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VARIANT IVB ARCHIPEL- KLEI/ 
VEENMOERAS 

Het principe van deze variant wordt gevormd 
door een reeks intensieve bedrijfsstructuren, die 

los in het moeraslandschap liggen. T ransparantie 

en compacte expressie staan voorop. In de 
variant archipel wordt maximale integratie van 

bedrijven in het landschap nagestreefd. Het doel 
is zowel vanuft het perspectief van de natuur als Principe doorsnede 

vanuit het perspectief van de recreant als vanuit 

het perspectief van de werl<nemer een samen-

hangend totaal te creeren. 
Voor het klei/veenmoeras verwijzen we naar 

variant II. De ecologische verbindingen vereisen 
ook hier bijzondere aandacht maar komen 

overeen met de oplossing van variant IV A 

De eilanden bestaan uit clusters van een 

kavettype. Dezelfde soorten bedrijvigheid zijn 
in archipel gegroepeerd in elkaars nabijheid. 

Een deel van de eilanden kan gewoon via 

kavelsgewijze urtgifte aan afzonderlijke 
bedrijven tot stand komen, maar een deel 

van deze variant bestaat uit gebouwde 
structuren die als een geheel door een 
ontwikkelende partij zullen moeten warden 

gerealiseerd. Om de transparantie van deze 

variant te garanderen en de tussenruimtes 
tussen de eilanden voldoende maat en allure 

te kunnen meegeven, is de eis van de 75 ha 

netto urtgeefbaar terrein niet gehonoreerd. 
Deze var iant moet het met minder uitgeef

baar terrein doen. Om dat te compenseren 

ONTWIKKELINGSVJSIE S C H J E V E E N 
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I 

en het aantal vierkante meters bruto vloer Variant IVb: archipel - kleiveenmoeras 
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oppervlak toch vergelijkbaar te houden, zal 
de intensiteit en het meerlagig grondgebruik 
nog moeten warden opgeschroefd. Het 
beeld van grate gebouwde structuren, die 
verkaveld warden uitgegeven aan bedrijven, 
past bij deze variant. In de oksel van het 
verkeersknooppunt A I 3-A I 3/ A I 6 is een 
compleet eiland van Randstadkavels gereali
seerd. Daardoor komt de Groene Loper ook 
in deze variant niet goed uit de verf De 
ontsluiting van de eilanden verloopt via een 
hoofdstructuur parallel! aan de Doenkade. 
ldealiter vormen de verbindingen tussen de 
eilanden geen barrieres voor de moeras
natuur langs de eilanden. Op een enkele plek 
is hier noodgedwongen het principe verlaten, 
dat de infrastructuur altijd aan de binnenkant 
van de bedrijvenclusters ligt. Met name in het 
op een na meest oostel ijke eiland is dit het 

geval. 
De tribune loopt in archipel langs de natuur
park-zijde van de eilanden en voor het 
overige is de recreatieve infrastructuur gelijk 
aan die van variant II. Het informatiepunt/ 
informatiepunt/bezoekerscentrum vormt een 
mini-eiland aan de weginfrastructuur die de 
eilanden verbindt 
Het watersysteem van deze variant bevindt 
zich geheel in het moeras dat de eilanden 

omgeeft. 

-:: q§ If . ~~ 
-- .4 - i:.____= I . ..... 

Var-iant IVb: ar-chipel - kleiveenmoer-as 
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VARIAl\JT V PLOTLAND - KLEI/ 
VEENl"'IOERAS. 

Voor het klei/veenmoeras verwijzen we naar 
variant II. Voor de ecologische verbindingen 
naar de oplossingen van variant IV A. 
In deze variant blijft de configuratie van het 
bedrijventerrein het dichtst bij die van 
Rotterdam Noord-West. Het gaat hier om 
een drietal grate werkeilanden elk met een 
zelfde scala aan kaveltypen. Per kavel warden 
de eilanden uitgegeven aan afzonderlijke 
bedrijven, die een set spelregels meekrijgen 
om intensief ruimtegebruik te bewerkstelli
gen. In deze variant is de compactheid van de 
eilanden bereikt door alle groen- en waters
trnctuur van de binnenwereld van de eilan
den te verplaatsen naar de moerasnatuur aan 
de buite11zijde. Daar ligt het waterreservoir 
met het regenwater van het bedrijventerrein 
en daar ligt ook het grijswatersysteem in een 
rietmoeras. Daaruit kan warden geput als 
het gaat om bluswater voor het bedrijven
terrein. 

l s:t 
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Variant V: plotland - kleiveenmoeras 
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De weginfrastructuur loopt via een parallel
structuur aan de Doenkade. De tribune loopt 
aan de natuurparkzijde van de werkeilanden; 
voor het overige is de recreatieve infrastruc
tuur dezelfde als die in variant II. Het 
informatiepunt/informatiepunt/bezoekers
centrum ligt op het kruispunt van de Groene 
Loper en de tribune langs de werkeilanden. 
De voorzieningen van het bedrijventerrein 
kunnen door de bezoekers van het natuur
park warden medegebruikt (horeca, parke

ren ). 

Variant V: plotland - kleiveenmoeras 

l 

.C71l ~ ~x JI 77; 
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ONTWJKKELJNGSVJSJE !iC HI EVEEN 

Toelichting quick-scan inrichtingsvarianten 
Schieveen 

Verwervingskosten 

Het is de bedoeling alle gronden te verwer
ven. Uitgangspunt is minnelijke verwerving op 
basis van vrijwilligheid met als "achtervang" 
de onteigeningsprocedure. Een groot deel 
van de gronden zijn reeds in eigendom van 
de gemeente. De gronden die nog verwor
ven moeten worden liggen voomamelijk in 
het te 011twikkelen natuurgebied. 

De verv .. •ervingskosten van de gronden, 
gelegen in het natuurgebied, worden voorna
melijk bepaald door de mate van noodzaak 
dat gronden in eigendom dienen te zijn ter 
ontwil<Keling van het gebied. Een moeras
gebied is. alleen te realiseren wanneer alle 
gronden in eigendom zijn (i.v.m. het opzetten 
van het peil en de totale transformatie van 
het landschap), ook voor een veenweide
gebied is de noodzaak om gronden te 
verwen1en groot. Er zijn wel betere mogelijk
heden om te temporiseren. De 
verwervingskosten voor de varianten met 
veenweide scoren daarom lager dan de 
varianten met moeras. 

I 
56 

Grondkosten 

Met grondkosten wordt bedoeld de kosten 
t.b.v. het bouwrijp maken ( civieltechnische 
maatregelen), inrichten natuurgebied, aanleg 
infrastructuur bedrijventerrein, et cetera. Een 
vergelijking tussen variant I en II blijkt dat het 
moerasgebied duurder is dan het veenweide
gebied vanwege de aanleg van een kade en 
meer fiets- en wandelpaden. Dit geldt ook 
voor de varianten met een bedrijventerrein. 

De grondkosten bij de varianten met een 
bedrijventerrein worden bepaald door 
enerzijds de kosten t.b.v. het inrichten van het 
natuurgebied en anderzijds de kosten van 
bouwrijp maken en aanleg infrastructuur (en 
inrichten) van het bedrijventerrein. Met name 
de kosten voor bouwrijp maken zijn afhanke
lijk van de wijze van bouwrijp maken. Het 
bedrijventerrein in de varianten IVb en V 
bestaat uit eilanden. In deze varianten is het 
bouwrijp maken duurder (extra civiel
technische maatregelen) dan bij de varianten 
Ill en IVa waarl:>ij het bedrijventerrein min of 
meer een geheel is. 

Afzetbaarheid bedr ~jventerrein 

De mate waarin de markt optimaal bediend 
wordt (marktconforrniteit), bepaalt de 
afretbaarheid van het bedrijventerrein. Hoe 
meer randvoor·;11aarden worden gesteld, hoe 
m nder een marktconforme ontwikkeling kan 
plaatsvinden. Belangrijke criteria hierl:>ij zijn 
bereikbaarheid, zichtbaa.rheid en identiteit. Het 
te ontwikkelen bedrijventerrein betreft een 
optimale C-lokatie; goed bereikbaar liggend 
nabij uitvalswegen. 

De afZetbaarheid neemt toe door een geva
rieerd aanbod aan kaveltype te waarborgen, 
wa.a.rdoor een stabiel u;tgiftetempo kan 
worden gerealiseerd. Variant IVb scoort het 
laagst vanwege het eenlijdige aanbod aan 
kaveltype per eiland wat leidt tot een grillig 
uitgiftetempo. Varianten Ill, IVa en V scoren 
hcog vanwege het gevarieerde aanbod aan 
kaveltype. 

Gerniddelde opbrengst per m2 

Oi1dat de verschillende kaveltypen hun eigen 
kenmerken en k-/\/aliteiten hebben, is een 
onderscheid gernaakt ir de grondprijs per 
kaveltype. Eventuele kostenverhogende eisen 
(b.v. ondergronds parkeren, spelregels wand) 
belnvloeden daarbij de grondprijs. Met name in 
de varianten met eilanden zal grotendeels 
ondergronds geparkeerd worden. 



KOSTENASPECT INRICHTINGSVARIANTEN 

Op basis van de residuele grondwaarde
methodiek is globaal in beeld gebracht welke 
grondprijzen haalbaar zijn (zie overzicht 
lndicatie grondprijzen bedrijventerrein 
Schieveen). Als bandbreedte is aangehouden 
f 300,- tot f 500,- /m2 b.v.o. of uitgeefbaar 
terrein. Afhankelijk van de verhouding in 
kaveltype is per variant de gemiddelde 
opbrengst per m2 bepaald. Variant IVb blijkt 
door de aanwezigheid van relatief veel dure 
kavels en weinig goedkope kavels de hoogste 
gemiddelde opbrengst per m2 te hebben. 

T otaal aan opbrengsten 

Op basis van het programma is per variant 
uiteindelijk de totale opbrengst te bepalen. 
De grondopbrengst is te berekenen aan de 
hand van het kaveloppervlak of het bruto
vloeroppervlak van het gebouw (de grootste 
van deze twee). Ondanks dat variant IVb de 
hoogste gemiddelde opbrengst per m2 heeft, 
is de totale opbrengst lager dan de andere 
varianten. Dit komt door het lage aantal m2 

brutovloeroppervlak en de kosten
verhogende eisen als ondergronds parkeren. 

Faseerbaarheid 

Zoals eerder is aangegeven hangt de realisatie 
van het natuurgebied af van de 
verwerfbaarheid van de gronden. Voor met 
name het moerasgebied geldt dat de ontwik
keling alleen kan plaatsvinden als alle gronden 
in eigendom zijn. Voor het veenweidegebied 

kan realisatie al plaatsvinden als bepaalde 
deelgebieden in eigendom zijn. Variant I 
scoort qua faseerbaarheid daarom hoger dan 
variant II. 

Bij de varianten met een bedrijventerrein 
wordt de faseerbaarheid bepaald door de 
mate waarin voldoende variatie in kaveltype 
gewaarborgd kan warden. Voor variant IVb 
betekent dit dat er meerdere eilanden tegelijk 
in ontwikkeling gebracht moeten warden. De 
overige varianten hebben voldoende variatie 
ter opsplitsing in deelgebieden. Varianten 111, 

IVa en V scoren daarom hoger dan IVb. 

s1 I 
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ONTWTKKE l. lNGSVI SIE SC HI F.V 

Quick-scan inrichtingsvarianten Schieveen 

Financiele aspect~n 

Score varianten 

hoog: S 

laag:I 

Verwervingskosten 

Grondkosten 

Verhouding kantoren/bedrijven 

Afzetbaarheid bedrijventerrein 

Gemiddelde opbrengst per m2 

T otaal aan opbrengsten 

Faseerbaarheid 

I In net sche ma Quick-scan inridttingsvarianten Schleveen ziln 

de venchlllende financlele aspecten per va riant In score 

gebracnt. De financicle aspecten hebben geen onderlinge 

relatte. Een optelllng per variant nee~ dus geen enkele 

waarde_ 

1:1 t K + s 2 0 0 l I 58 

Natuurgebied 

I II 

2 3 

I 2 

- ·-
- -

- -

I -

3 2 

Natuurgebied + Bedrijventerrein 

Ill IVa IVb v 

4 5 5 5 

3 '1 5 5 

5 5 4 3 

4 4 2 3 

3 3 5 4 

5 5 3 4 
. 

5 4 3 4 

£ N 



KOST llN A SPECT IN R. ICRTINGSVA .RIANTEN 

VERHOUDING KAVEL TYPEN BEDRIJVENTERREIN SCHIEVEEN 

Uitgeefbaar terrein 

Type Omschrijving Wensbeeld OBR Variant Ill Variant IVa Variant IVb Variant V 
(%) ha ha % ha % ha % ha % 

A Topkavel 10 7.5 5,9 8 5,9 8 14.0 21 7,1 10 
B Parkkavel 30 22.S 27.T 37 27.7 37 13,5 20 29,0 39 
c Randstadka.vel s 3,8 9,8 13 9,8 13 5.7 9 8,9 12 
D Natuurkavel 25 18.8 10,0 14 10,0 14 12,4 19 2,8 4 
E Straatkavel 30 22,5 20.S 28 20,5 28 20.7 31 27,I 36 

Totaal 100 75 74 100 74 100 66 100 75 100 

FSI 
Type Omschrijving FSI 

A Topkavel I.I 

B Parkkavel 1.2 

c Randstadkavel 1,1 

D Natuurkavel I.I 

E Straatkavel 0,6 

59 I 
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Brutovloeroppervlak 

Type Omsclrlrijving Wensbeeld OBR 

(ha) 

A Topkavel 8.3 
B Parkkavel 27.0 
c Randstadkavel 4. 1 
D Natuurkavel 20,6 
E Straatkavel 13,5 

Totaal 74 

Aandeel kantoor 23.3 
Aandeel bedrijf 50.3 

Totaal 74 

M .. N .. s 'Z 0 0 l I 
60 

% 

11 

37 
6 
28 
18 

100 

32 
68 

100 

Variant Ill 

ha 

6.5 
33 2 
10,3 
I l ,O 
12,3 

74 

21,0 
5U3 

74 

% 

9 
45 
15 
IS 
17 

100 

30 
70 

100 

ONTW lKK E.LINCISV T SIE! 

Variant IVa 

ha 

6.S 
33.2 
10.8 
I l.O 
12.3 

74 

22,0 
51.8 

74 

% 

9 
45 
15 
IS 
17 

100 

30 
70 

100 

Variant IVb 

ha 

15,4 
16,2 
6.3 
13.6 
12,4 

64 

22,1 
41,8 

64 

% 

24 
25 
10 
21 
19 

100 

35 
65 

100 

SCHIE.VEEN 

Variant V 

ha % 

7,8 11 
34.8 49 
9,8 14 
3. 1 4 
16.3 23 

72 100 

19.0 26 
52.9 74 

12 1.00 
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ONTWIKKELINGSVISIE SCHIEVEEN 

Na de fase van de inrichtingsvarianten heeft 
in het kemteam en de stuurgroep een eerste 
vorm van "scoping" plaatsgevonden, waarbij 
het er om ging het aantal varianten terug te 
brengen. Sturend daarbij waren een aantal 
hoofdkeuzen. Ten eerste een keuze voor 
Schieveen als natuurpark ten behoeve van 
"recreatie bij de stad", boven de ontwikkeling 
van Schieveen in z'n geheel als weidevogel
kemgebied (en dus vooral een stiltegebied) 
op het niveau van de Zuidvleugel. Ten 
tweede impliceerde de keuze voor recreatie 
ook een keuze voor het mozalek aan natuur
typen van het klei/veenmoeras. lndien 
mogelijk zal een compartiment weidevogel
gebied deel uitmaken van het mozalek. 
Aan de kant van de varianten met bedrijven
terrein werd een keuze gemaakt voor super
compact en intensief ruimtegebruik alsmede 
een keuze voor het benutten van de potentie 
van de plek en de kans om een uniek 
samenhangend totaal van bedrijven en 
natuurpark tot stand te brengen. Met deze 
vertrekpunten bleven aanvankelijk uit de zes 
varianten drie richtingen over. In de discussie 
naar aanleiding van deze richtingen bleek dat 
er grate behoefte was aan een vierde, omdat 
in de tot dan toe gepresenteerde perspectie
ven de Groene Loper - een recreatieve en 
ecologische verbinding tussen het stedelijk 
gebied van Rotterdam en de open polders -
niet voldoende tot zijn recht was gekomen. 
Bovendien leek het verstandig een perspec
tief mee te nemen zonder bedrijfsgebouwen 

in de zuidwesthoek van Schieveen. lnmiddels 
opgedane inzichten in de problematiek voor 
de exteme veiligheid als gevolg van Rotter
dam Airport, kan tot beperking leiden van de 
mogelijkheden voor bedrijfsgebouwen daar. 
Het viertal richtingen of perspectieven dat op 
deze manier ontstond r-epresenteert de 
"hoeken van het speelveld" als het gaat om 
de keuzen voor de toekomst van Schieveen. 
Ze vormen de input voor het gesprek in het 
vervolgproces na deze Ontwikkelingsvisie. 



VAN DE 6 VARIANTEN NAAR 4 PERSPECTIEVEN 

- , ,:;;:;:;-- ~~I' 

Een COMBl-variant zonder 
bed rijventerrein 
De variant met louter weidevogelgebied 
vatt af omdat in de discussie een natuur

parl<. met recreatieve functie prioriteit 

boven een stittegebied op niveau 
Zuidvleugel heeft gekregen. 
Natuurdoeltype: MOERAS; breed 

spectrum aan inrichtings- en beheers
elementen (moerasbos - struweel -
rietland - begraasde ruigten - open 

water). De noordelijke compartimenten 
(tegen Ackerdijk) in te richten en te 

beheren als weidevogelgebied (swinters 

plas-dras, voo~aar nat grasland, zomers 
droog hooiland). Zonder de pretentie 
hiermee op het niveau Zuidvleugel een 
schakelfunctie te vervullen. 

Recreatieve zonering (informatiepunt/ 
bezoekerscentrum - tribune -struinnatuur 

- safarinatuur) volgens variant II. 

~~ 

De WAND-variant in het 
moeras-natuurpark 
De wand-variant in het weidevogel
alternatief valt af In deze variant, 

waar het niet verstoorde weidevogel
areaal een behoorlijke omvang moet 

hebben, is geen plek meer is om een 
recreatieve zonering, die hoort bij 
een natuurpark bij de stad, tot stand 
te brengen. 

Natuurdoettype: MOERAS; (zie 
boven) geen weidevogelareaal in het 
noorden van de polder. Oat zou te 

veel zaken op een te klein oppervlak 
combineren. Ook het noordelijke 

deel van Schieveen is nodig om de 

recreatieve aanspraken op het gebied 
te accommoderen. 

Recreatieve zonering volgens variant 
IVA. 

De EILAND-variant in het 
moeras-natuurpark 
Vanwege de in het oog springende 
verschijningsvorm van het "eilanden"
model voor de organisatie van het 

bedrijvenprogramma is aan deze 
variant de voorl<.eur gegeven boven 
die van plotland. Deze variant haatt 
niet de 75 hectare netto uitgeefbaar, 

maar misschien biedt dit perspectief 
mogelijkheden het tekort te compen
seren door op een aantal kaveltypen 
via een hogere fsi meer m2 bruto

vloeroppervlak te realiseren. 
Natuurdoeltype: MOERAS, zelfde als 
in WAND-variant. 

Recreatieve zonering volgens variant 
IVB 

Het GROENE LOPER-WAND 
perspectief in het moerasnatuur
park 
In dit perspectief met bedrijventerrein 
krijgt de Groene Loper - de recreatieve 
en ecologische verbinding tussen het 

stedelijke ontwikkelingsgebied van de 
Noordrand van Rotterdam en de 
polders tussen Delft en Rotterdam -
maximale continu'i'teit. Om de strook in 

het verlengde van de Groene Loper 
meer ruimte te geven schuift het 
bedrijventerrein verder de polder in. 

Daarom is het zeer compact; de opzet 
vertoont grote overeenkomst met die 

van het wand-perspectief Natuurdoel

type: moeras; de overgang bedrijven
terrein - natuur verschitt van die van het 

Wand-perspectief Recreatieve zonering: 
de intensieve vormen van recreatie 
liggen in een noord-zuid zone, in het 

verlengde van de Groene Loper. 

65 I 
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O N TWJKKELINGSV I S I E S C HIEVEE N 

SCHIEVEEN: NATUUR- EN 
LANDSCHAPSPARK 
Sc.hieveen aJs natuur- en landschapspark 
vcegt zich in de structuur van de Groen
Blauwe Slinger. Schieveen vorrnt samen met 
Ackerdijk en de als moerasnatuur in te 
richten polder Oude Leede een "generator" 
van biodiversiteit van formaat. Een spinrag
structuur van rolJtes en paden ontsluit dit 
natuurcomplex en maakt het genietbaar. Het 
casco van water en kades, dat aan het park 
ten gron.dslag ligt. is nog een slag uitgewerkt 
Een grid van weteringen is structurerend voor 
het beeld en het watersysteem. Over het 
hele plangebied zijn I op de 3 kavelsloten 
vervangen door een brede wetering met een 
d1epte van ruim een meter ender maaiveld 
en oevers met Oauwe helling. Deze structuur 
dierit een drieledig doe!. Ten eerste zorgt hij 
ervoor dat het oppervlaktewater plaatselijk 
voldoende diepte kent Ten tweede garan
deert hij een bepaalde mate van perrnanente 
openheid in het ruimtel ijk-visuele beeld van 
het natuurpark Het open karakter en het 
mnatsysteem. die ook verwijzen naar de 
cu tuurhistorische achtergrond van het 
natuurpark als droogmakerij. En tenslotte 
vormt de wetenngstructuur een welkome 
aanvulling op het mozalek van natuurlijke 
milieus. De in de polder aanwezige 
veenkades en di;ken krjgen een accent. 
Doordat aan de voet ervan aan weerszijden 
ee1 wetering wordt gelegd, verzelfstandigen 
deze veenrelicten in het ruimtelijk beeld. In 



V A N D E 6 VARIANTEN N A A R 4 P E R S P E C T I E V E N 

Natuur- en landschapspark: plankaart 
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wp-4.9 NAP 
zp -5.2 NAP 

wp~"l~,;fj(p 
>P -l.O NAP 

wp -4.8 NAP II wp --1.7 NAP 
zp -5. I NAP zp -5.0 NAP 

Compartimenten en waterpeilen 

Open water 
hoofdstructuur 

[=:J _,_, 

~ veenkades en -dijken 

~ :::.,:=: !trook 
[ii] erven 

l!!!!l'al lan.ed 

IZiJ veenmoeras 

_Oude Bovendij'5. 

ONTWIKKELINGSVISIE SCHIEVEEN 

Natuur- en landschapspill"k: casco van wateringen, kades en erven 

de polder komen nieuwe kade en 
opgehoogde strook De reeds genoemde 
kade langs de Bovendijk en een opgehoogde 
oost-weststrook in het zuidelijk deel van de 
polder, die de drager vormt van de tribune in 
dit lage en natte gedeelte. Om de verdeling 
van de verspreide erven over de polder en 
hun ligging aan de veenkades te accentueren 
warden ze flink in de bomen gezet; paarde
kastanjegroepen bij alle erven vormen de 
enige echte aanplant in het natuurpark Het 
recreatieve netwerk zoekt aansluiting bij de 
inf"astructuur van de landgoederenstrook in 
de Schiezone, die een waardevol comple
ment vormt op de moerasnatuur in 
Schieveen. 
Het watersysteem is onderverdeeld in vi jf 
compartimenten. Deze vallen maximaal 
samen met de landschappelijke grenzen in de 
polder. Om de diversiteit in het zuidelijk deel 
van de polder te vergroten is het verdeeld in 
twee compartimenten. Een systeem van 
stuwen, waar nodig aangevuld met een kJeine 
kade, vormt de scheiding van de comparti
menten. 

erven 135 m 
Doorsnede over de Ouide Bov·endijk en de nieuw te maken kade in natuurpark Schieveen 

H+N+S2001 l 68 
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V A N D E 6 V A R I A N T E N N A A R 4 PERSPECTIEVEN 

sloot. boezemkade ---~09t_ 

Doorsnede boezemkade huidige situatie 

wetering boezemkade wej~ring 

Doorsnede boezemkade natuurpark Schieveen 

dwarskade 40 m 
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Natuur- en landschapspark Schieveen: recreatief netwerk 
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ONTWIKKELINGSVISIE S C HIEVEEN 

B fietspaden 

B wandelpaden 

[m bezoekerscentrum 

0 observatiehut 
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V A N D E 6 VARIANTEN N A A R 4 P E R S P E C T I E V E N 

Vogelobservatiehut Natuurlijke begrazing 

Natuur· en landschapspark Schieveen: 3 doorsneden over de oost-west tribune 

77 ... !,. ~ ~tii1·.; 
Ter hoogte van open water (met vlonderpad en observatiehut) 

:.~.-1~'-

Ter hoogte van moerasbos 

l~.r~-~~ 
~ ' 
' ' 

11 !.' 

,. ' 

Ter hoogte van begraasd moeraslandschap 

' .. 
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V A N D E 6 VARIANTEN N A A R 

Ontwikkelingsreeks natuur- en landschapspark Schieveen 

fase I: Graven van de weteringen in het zuidelijk deel. 

Aanleg van de kades en infrastructuur vindt gelijktijdig plaats 

zodat het gebied direct toegankelijk wordt. 

fase 3: Spontane ontwikkeling van natuurtypen en het uitzetten 

van grazers. De laatste poldervakken zijn aangekocht. 

Weteringen worden uitgegraven en het peil wordt opgezet. 

4 PERSPECTIEVEN 

fase 2: Opzetten van het waterpeil en het graven van 

weteringen in aangekochte poldervakken in het ni:>ordelijk 

dee I. 

fase 4: Alie inrichtingswerkzaamheden zijn uitgevoerd; het natuur

en landschapspark kan zich volledig ontwikkelen. 
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Schieveen: wand aan natuurpark in regionale context 
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ONTWIKKELINGSVISIE >CHIEVEEN 

SCHI EVEEN: 
WAND AAN NATUURPARK 
De regionale lnbedding van dit perspectief 
kamt overeen met die van het vorige 
perspectief Het oppervlak rnoerasnatuur is 
kleiner door de wand van bedrijven, die langs 
de hoofdinfrastructuur loopt en voor luwte in 
het natuurpark mrgt Het bedrijvencomplex 
sluit aan bij de krans van bedrijventerreinen, 
die langs de noordrand van het Rotterdamse 
stedelijke netwerk loopt 
Het bedrijvenccrnplex heeft enkele aanpas
singen ondergaan. Volgens de logica van de 
weteringstructuur lciopt er nu ook een 
wetering over de centrale oost-west as van 
het bedrijvencomplex. Deze fungeert als 
hoofdafwatering van het bedrijventerrein en 
is mnk in de bomen gezet, om de inteme 
kvvaliteit van het bedrlj\lenterrein te vergro
ten. De aansluiting van de beide onderdelen 
ter hoogte van het schamierpunt is verbe
terd. Daar loopt nu oak in aansluiting op de 
fietsverbinding in de Groene Loper, een 
fietspad richting het na:tuurpark doorheen. 
Voor het overige is de compositie van het 
bedrijventerrein onveranderd gebleven ten 
opzichte van de varia11:en II en IVA 
ln dit perspectief is het casco hetzelfde als in 
het voorgaande perspectief met dien 
verstande, dat in het zuidelijk gedeelte nu een 
oost-west scheiding in het zuidelijke deel van 
de polder is aangebracht Dit om het water 
van het bedrijventerreingedeelte in gevaJ van 
ca;amiteiten af te kunnen sluiten van het 



V A N D E V A R I A N T E N N A A R 4 PERSPECTIEVEN 

boezemwater --
- diep water; verbreed 

~ ondiep water (drootyallend) 

•likkic crasland 

~ cr.az:iee vegetatie 

(::::] ri-u;,.te - rnoer.ubos 

~ tribune/ bdel dijk 

~ asfaltpad 

c=:::J schelpenl laarzenpad 

~ plan Ider 

l=icJ observatiehut 

~ informatiepunt/ bezoekencentn.lm 

~ veenkade 

c:ggJ erven met beplantinc 

• 
Wand aan natuurpark: Plankaart 
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Wand aan natuurparlc casco van weteringen, kades en erven 
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ONTW!KKELINGSVISIE SCHIEVEEN 

r-- wa'Cer 

- veenkades en -dijken 

- nieuwe kade 

11 erven 

l!!!!!:ll landgoed 

7-;:.. veenmoeras 

watersysteem van de rest van het natuurpark. 
De tribune is ten opzichte van het vorige 
pe.rspectief naar het noorden opgeschoven 
en loopt langs de wand van het bedrijven
terrein. 

wp-4.8 NAP 
zp -5.1 NAP 

wp-4.7 NAP 
ZD -5.0 NAP 

wp -4.9 NAP 
zp -5.3 NAP 

Waterpeilen en compartimenten 

Open water 



V A N D E 6 VAR J ANTEN N A A R 4 P E R S P E C T I E V E N 

a hoofdomsluiting bedrijventerrein 
- ·1 
~ fietspaden 

~ wandelpaden 

LkJ bezoekerscenuum 

~ a J observuiehut 

Wand aan natuurpark: recreatief netwerk 

I 1. - a ey= ~ -'lfJ.i - a A IT Y lf 

,_ ~ 0 ..i e;; ~ p -= ,, -m W e ·11 I ~ If - ~ 11-

Wand aan natuurpark: doorsnedes over bedrijventerrein 

77 I 
H+N+S200 1 



H +N + S200 1 

ON T W! K K E L I N GS VI S J E S C H I E V E E N 

fase I fase 2 

Ontwikkelingsreeks Wand 

... - -LJ••• 
lJD••• \\ ••• ,,._.__ I ~ 

I~ ,..P' . -- •• LJOLJOLJOLJt==\ ~ 
~ • 
~ ::::i .-. .lo=-

'\ll(and a21n natuurpark: uit geefbaar terrein 

I 
1a 

fase l 

----· TOPKAVEL r-----. l1ARkKAVEL 

....--.,.....--. llANDSTADKAVEL 

----· l~ATUURKAVEL i====:i !;TRAATKAVEL 

Totaal 

IS hA 

211.4 hA 

'1.7 hA 

10.3 hA 

21).6 hA 

74.S hA 
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Schieveen: archipel in regiomde context 
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ONTWIKKELINCi SV I SIE SCHIEVEEN 

SCHIEVEEN: AR.CHI PEL 
De regionale inbedding van dit perspec:tief 
komt overeen met die van de voorafgaande. 
Een gedeelte van het oppervlak moeras,.. 
natuur is meer verweven met de eilanden
structuur van het bedrijventerrein. 
Het bedrijvencomplex in dit perspectief heeft 
enkele aanpassingen ondergaan. Om de 
ka·-1el- en ontginningsstructuur van de polder 
oak in het bedrijvendeel van Schieveen tot 
zijn recht te laten komen is de markante 
vorm van de twe_e meest westelijke eilanden 
aangepast aan de structuur van de weterin
gen. De top- en randstadkavels liggen nu 
rneer ontspannen aan de waterpartijen. 
Dwa~ door het westelijke eiland loopt nu 
ook een aan weerszijden beplante 
wigvom1ige ruirnte. met daarin de wetering. 
die als recreatieve en ecologische verbinding 
de voortzetting vormt van de Groene Loper 
over het bedrijventerrein. Het is de bedoe
ling in dit: perspectief de ontwikkelaars van 
bedrijfsvastgoed spelregels mee te geven 
voor een optimale groene inpassing van de 
gecmuwde structuren in het moeras
landschap. Een aantal vogelsoorten blijken te 
aarden in nissen en nesten op holtes en langs 
groene daken aan de rand van de stad. De 
eilanden zouden de impressie moeten geven 
van een gestapeld groen landschap. Dit geldt 
met name voor het westelijke en oostelijke 
eiland. 



V A N D E 6 V A R A N T E N N A A R PERSP EC TI E VEN 

boeiemwater ---
- diep water, verbreed 

t "::::.11 ondiep water (droovallend) 

f I slikki& erasland 

C=:J sruise ve&etatie 

C=:J rietrulzte - mouasbos 

~ tribune/ kade/ dijk 

~ ufakpad 

c:::::::J KhelpenJ laarzenpiad 

~ plan kier 

o:::J observ.U:iehut 

~ intormatiepuntl be:i:oekersc.entrum 

i:=il v-nkade 

Gll:iJ erven met beplantins 

• 
Archipel: plankaart 
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Archipel:: casco van weteringen, kades en erven 

f-.. --.-. ---''· ~~ .. ""' 

wp-4.8 NAP 
zp -5.1 NAP 

wp-4.8 NAP 
zp -5.2 NAP 

wp-4.8 NAP 
zp -5.1 NAP 

wp -4.7 NAP 
zp -.5.I NAP 

Vlfaterpeilen en compartimenten 

I 
s:z 

.I 

Open water 

ONTWIKKELINGSVISIE CHIEVEEN 

c:J water 

~ veenkades en ·dlJken 

~ nieuwe kade 

[ii] erven 

1!!!!1:11 landgoed 

Iii] veenmoeras 

De compartimentering van het watersysteem 
van de polder komt overeen met die van het 
eerste perspectief Het zuidelijke deel van de 
polder is langs een noord-zuid lijn in twee 
peilvakken gedeeld. Het watersysteem van 
het gehele zuidelijk deel kan in geval van 
nood warden afgesloten van dat van de r·est 
van de polder. 
De tribune loopt in dit perspectief langs de 
Hofvveg. De tussenruimtes tussen de 
bedrijveneilanden, die overigens een 
parkachtig karakter zullen krijgen, zijn er aan 
opgehangen. Deze ruirntes kennen een hoge 
gebruiksintensiteit; doordeweeks zijn ze er 
voor de werknerners ;n de bedrijven
complexen en in het w·eekend warden ze 
door de recreanten uit de stad bezocht. 



V A N D E V A R I A N T E N N A A R 4 PER S PECTIEVEN 

a hoofdontsluit ing bedrijventerrein 

B fietspaden 

a wande.lpaden 

~ bezoekerscentrum 

c::;J observat iehut 

Archipel: recreatieve infrastructuur Referentie westelijk eiland 

- ECf ~~ i H F I IA I P3 I M~ - g::::j. _E=j f£' :E -
Str:Jackavel Straatkavel Parkkavel Parkkavel 

Archipel: doorsnede over bedrijventerrein 
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Archipel: uitgeefbaar terrein 

Topkavel 
Archipel: doorsnede bE•drijventei-rein 
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O N TWI KK EL I N GS V I S I E C H IEV E E N 

--TOPKAVEL 

~PARKKAVEL 

~ RANDSTADKAVEL - NATUURKAVEL = 
STRAATKAVEL 

18.9hA 

9hA 

6.6hA 

3.8 hA 

IS.7hA 

57.&hA 

Topkavel 

A rchipel: referent ie 



V A N D E 6 V A R I A N T E N N A A R 4 P E R S P E C T I E V E N 

Fase I Fase 2 Fase 3 

Ontwikkelingsreeks Archipel 

Archipel: doorsnede oostelijke rand bedrijventerrein 
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ONTWIKKELINGSVISIE >,CHIEVEEN 

SCHIEVEEN: PERSP'ECTIEF MET 
GROENE LOPER 
De regionale inbedding van dit perspectief 
lijkt op die van de vorige twee, met een 
op·•allend verschil: in het verlengde van de 
Gr·oene Loper en aansluitend op de aanwe
zige structuren in de polders benoorden 
Schieveen is er ten oosten van de A I 3 langs 
een logische lijn n het landschap een conti
nue recreatieve verbincling gecreeerd. Deze 
verbinding wordt begeleid door een groen
blauw lint dat in ecologische zi11 een verbin
dende werking heeft De hoge steilrand (zie 
hoofdstuk I) is in dit perspectief geaccentu
eerd en gedramatisee1-cl. Een parkachtige 
strook met opgaande beplanting, die in 
lardschappelijke zin een geheel vonnt met de 
Schiezone is regionaal een opvallend feno
meen in dit perspectief. 



V A N DE 6 VARIANTEN NAAR 4 PERSPECTJEVE N 

De Groene Loper heeft in dit perspectief 
"body" gekregen in de polder Schieveen. Hij 
is aangegrepen om het overgangsgebied 
tussen de hoge steilrand van het kleipakket 
aan de westzijde van Schieveen en het 
laaggelegen veenlandschap van het grootste 
deel van de polder een eigenstandige 
kwaliteit mee te geven. Dit overgangsgebied 
is door het visuele en auditieve geweld van 
de A I 3 gemarginaliseerd geraakt. Met de 
regionale recreatieve verbinding als oostelijke 
en de Schie als westelijke begrenzing is in dit 
perspectief het overgangsgebied maat, 
recreatieve en ecologische kwaliteit alsmede 
landschappelijke uitstraling meegegeven. Op 
het thema van de Schiezone is een afwisse
lend parklandschap met de steilrand, park
bossen en open doorzichten als gegevens 
gecreeerd, dat een tegenhanger vormt tegen 
de aanwezige en geplande infrastructurele 
ingrepen. 
Het bedrijventerrein vertoont overeenkomst 
met dat van het perspectief Wand. Verschil 
is, dat er sprake is van vier verschillende 
randen en overgangen met de omgeving. Aan 
de noordzijde vormt een groene kade, die 
het watersysteem van het bedrijventerrein 
omgeeft, een soepele overgang met de 
moerasnatuur van de rest van de polder. Aan 
de oostzijde, waar in dit perspectief minder 
ruimte over is, omdat aan de westzijde nou 
eenmaal recreatie en ecologie ruim baan 
hebben gekregen, is er sprake van een harde 
rand: in de bedrijvenwand wordt de scheiding 

tussen de verschillende waterpeilen binnen 
en buiten het bedrijventerrein opgelost. Aan 
de zuidzijde grenst de bedrijvenwand direct 
aan de infrastructuur. Aan de Westzijde 
tenslotte is de aanwezigheid van de parkzone 
aanleiding om een drietal bijzondere kavels te 
reserveren. Daar zijn grate bedrijven of 
bedrijfsverzamelgebouwen gedacht, die aan 
alle zijden omgeven zijn met natuurpark. Om 
de gedachten te bepalen: een suburbane 
variant op het groothandelsgebouw zou hier 
heel goed denkbaar zijn. 
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i-=i bt>@l:emwa.tlu-.. dlap water, vwbreed 

~§!JI ondlep water (droogvallend) 

i-----1 sllklclg gra.sland 

I; I gru:ig• vegetatie 

L_J •Mrnlgte 

·- bos 1:park-,moerasbos) 

[ 2::::.:J trilb1mel ka.del dl jk: 

F~ adaltp.d 

L ·I schelpenpad 

E~ plankl.,. 

c~ ohurv .. tiehut 

1 · ~-: :~ lnro1matiepunt 

C:!::::J VE eri1kade 

Li;;ClJ erven met beplanHng 

•--: hooldonl31u iting bl!d rijv@ntarreln 

c~ uttg1~efb~ terrein 

Groene Loper perspectief: p l<inkaart 
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V A N D E 6 VARIANTEN 

Vergelijking van de doorsnede van het hier 
voorgestelde perspectief Groene Loper met 
die van de oorspronkelijke inzet voor de 
Groene Loper in Schieveen maakt de inzet 
van dit perspectief duidelijk Om de recrea
tieve en ecologische kwaliteit van de park
zone ten oosten van de A I 3 te vergroten is 
een gebied met een behoorlijke maat 
gecreeerd. Oat heeft als groat voordeel dat 
de zone groat genoeg is om de geluids
overlast van de A I 3 tot een aanvaardbaar 
niveau terug te brengen. De parkzone en het 

Delftse schie landgoederen 

lnzet Groene Loper volgens 'vernatten en verbinden' 

Del~eschle la.ndgoederen 

lnzet Groene Loper in Groene Loper perspectie:f 

N A A R 4 PERSPECTIEVEN 

groenblauwe lint kunnen, door de opgaande 
beplanting en behandeling van het hoogte
verschil goed in te zetten in het ontwerp, een 
filterende werking op het lawaai van de 
snelweg hebben. Ook wordt de visuele 
impact van het bedrijventerrein, doordat het 
op grotere afstand ligt, geringer. 

ailiiiiiil 
stellrand All +//weg bos I waterbuffer 

Schiezone - L.andgoederen en parkboszone bos I waterbuffer 

Groene loper perspectief: oost-west doorsnede over Schiezone - All - Parkzone 

ecostrip fietskade buffer bedrijventerrein 

ecostrip fietskade buffer 'laag' Schieveen: 
bedrijventerrein in 
kleiveen moeras 
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In de pe1espectieven is steeds sprake van het 
facilrtere11 van een drietal ecologische verbin
dingen. Wat betreft de eerste tvvee (de 
regionale verbind ing Rottemerengebied -
Ackerdijk; de verbinding Midden-Delfland -
polders T ussengebied) verschillen de per
spectieven met bedrijventerrein onderling 

nauwelijks. In dit perspectief is de derde 
verbinding - die tussen de stadsnatuur van de 
Noordrand van Rotterdam (de parkbossen 
en bas.es, de volkstuinen en de waterpartijen 
van de Folder Laag Zestienhoven) en de 

toekom;tige moerasnatuur van de Paider 
Schieveen en haar omgeving- de ruimte 
gegeven. De uitvvisseling tussen deze gebie

den (u itzwermen jongen, foerageren) is voor 
de diersoorten van de stadsnatuur van groat 
belang. Die wordt bewerkstelligd door het 
maken een verbinding waarvan de opbouw 
overeenkomt met de structuur van de 
stadsnatuur· aan deze kant van de stad. Een 
combinatie van een strook parkbos met natte 
begeleid1ng benadert die het beste. Voor veel 
soorten 'van de stadsnatuur, vleerrnuizen, 

bosvogels (oa bonte specht/bosuil), kleine 
zoogdieren (oa bunzing, diverse muissoorten) 
en allerlei amfibieen is via een dergelijke 
verbinding uitvvisseling met de regionale 

ecologische kemgebieden optimaal. Een 
aa.ndachtspunt in deze hink-stap-verbinding 

vormt de toekomstige "spaghetti" van 

infrastnJCtuur rond de aansluiting A I 3-
Doenkade. De dimensionering, hoogteligging 

ONTWIKKELINGSVISIE 

en over'Steekbaarheid van de diverse Ecologische context Groene Loper perspectief 

I 
90 
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V A N D E VARIANTEN 

hoofdconcept. ecologia in Groene Lope.r penpectief 

optimaliserenva.n: 

- de lntrlnsleke ecologische kwalit.ite.n 

- d• verblndlngen met omrlnpnde gebiedilln 

wegtracees is een cruciale factor in het succes 
van de Groene Loper als ecologische verbin
d ing. 
Een extra argument om te kiezen voor een 
parkbos-strook met een natte begeleiding (die 
zich overigens door zijn aard prachtig voegt in 
het landschap en natuurtype van de 
Schiezone) in plaats van een moeras-strook 
met plassen, plasjes en rietruigtes is het 
volgende. Het nieuwe klei/veenmoeras dat in 
Schieveen tot ontwikkeling komt is hopelijk 
van een dergelijke kwaliteit, dat het ook de 
krrtische soorten van dat natuurdoeltype gaat 

N A A R 

Vleermuis 

herbergen. Het is daarentegen niet wenselijk Huismus 

4 P E R S P E C T I E V E N 

Bosuil 

Bonte specht 
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C::::J water 

~ veenkades en -dijken 

~ nieuwe kade 

[)]0 erven 

11111;1 opgaande beplantingen 

C:J veenmoeras 

G1-oene L.oper perspectief: casco 

l 9:2 

ONTWIKKELINGSVISIE CHIEVEEN 

dat deze soorten zich uitzwermen in de 
richting van de infrastructuurknopen (en het 
vliegveld) aan de zuidzijde van de polder, 
hetgeen in geval van een moeras-strook ter 
hoogte van de Groene Loper aantrekkelijk 
zou kunnen warden. 

Compartimenten en waterpeilen 

'F :im~ 

Open water 

Op het kaartbeeld met het casco van dit 
perspectief is goed zichtbaar dat het in dit 
geval om drie contrasterende landschappen 
ga.~t ten eerste het raarnwerk van de 
Schiezone inclusief Groene Loper ( een 
sar1enstel van opgaande beplanting/weterin
gen/kades) dat zich moeiteloos verbindt rnet 
en doorzet in het raamwerk van de stads
natuur in de Noordra11d; ten tweede het 
natte, laaggelege11 klei/veenmoeras en ten 
derde het bedrijvenlanclschap. 

D<: landschappelijke verschillen warden cloor 
het watersysteern in dit perspectief onder
steund. Grosso rnodo 2ijn er drie systemen: 
dat van de Schiezone (goed ontwaterd, beeld: 
sloten en plasjes) van de moerasnatuur (plas
dr.~s en natter, beeld: rietruigtes, weteringen 
en plassen) en van het bedrijventerrein (grid 
van hoofdwaterstructuur met berging). De 
cornpartimentering is ove1·igens vergelijkbaar 
met die van het Wand-perspectief. Het 
groenblauwe lint vormt in waterhuishoucl
kundige zin een grens tussen het hogere en 
het lagere deel. Een d1recte koppeling tussen 
het watersysteern van de parkzone in 
Schieveen en da-: van Laag Zestienhoven via 
de Groene Loper zou in ecologische zin 
inieressant zijn; peilverschillen en 
infrastructurele obstakels maken deze koppe
ling echter nogal hypothetisch. 



V A N D E VARIANTEN 

... ~l~·L 
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strtJinnatuur ~ 
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Groene Loper perspectief: recreatief netwerk 

I 

N A A R 4 

~ 

~ 

PERSPECTIEVEN 

B hoofdontsluiting bedrijventerrein 

B fietspaden 

E3 wandelpaden 

~ bezoeken.centrum 

G observat:lehut 

Het voor de recreatie aantrekkelijkste en op 
de grotere bezoekersaantallen ingestelde deel 
van de polder (de tribune) ligt in dit perspec
tief in de parkzone. Gekoppeld aan de 
Schiezone heeft. zich een afwisselend land
schap van behoorlijk formaat met park- en 
wandelbos, landgoederen en waterpartijen 
ontwikkeld. Omdat in drt: perspectief de 
recreatieve en ecologische urt:wisseling tussen 
de delen aan weerszijden van de A I 3 voor 
het goed functioneren van de parkzone van 
belang is, is in aanvulling op de bestaande 
mogelijkheden een recreatieve en ecologi
sche verbinding onder de A I 3 helemaal in 
het noorden van Schieveen voorzien. 
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G roene l.oper perpectief: oost-west doorsnede te1· hoogte natuurpark 

TOPKAVEL KADE NATUURKAVEL STRAATKAVEL STRAATKAVEL 

Groene Loper perspectief: oost-west doorsnede met losliggende kavels 

BERGBOEZEMKADE KADE 

Groene Loper perspectief: noord-zuid doorsnede; overgang klei I veenmoeras - bedrijventerrein 
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V A N D E 6 VARIANTEN 

Fase I 

Ontwikkelingsreeks Groene loper perspectief 

· rn~c~~~~~~~~ -------P=A-"R=10i:=p.:-F=N 
_:~:~:16 ~ten 

Concept losliggende kavels 

N A A R 4 P E R S P E C T I E V E N 

Fase 2 Fase 3 

11 I DD DD 
II DD DODD 

IDD DODD' 
• DDDDDD 

I DD Bll!•• 

~ t dt -- -
Groene loper perspectief: uitgeetbaar terrein 

- TOf"ltA'lt'U. 

~PA.RIUtAVEL 

- RANDSTADKAVEL 

- HA1'UU lliltAVlt. 

~ STRAATKAVEL 

1171\A 

6,lhA 

••-' "" 
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Theo van Busse! (OBR) 
Fleur Hondius (OBR) 
Wilfred Alblas (Natuurmonurnenten) 
Wouter van Steenis (Natuurmonurnenten) 
Leny Bregman (Natuum1onumenten) 
Henk Rarnpen (Natuurmonumenten) 

Utrecht, april 200 I 
© H+N+S (2001) .<>,lies ult deze uotgave mag worden vermernsvuld1gd en I of openbaar gemaakt mrts de bron wordt vermeld. 
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