April 2017
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de ontwikkelingen in de groene
Noordrand van Rotterdam

Van Rotte tot Schie in ontwikkeling
Eerste bomen op landgoed de Tempel
Het afgelopen jaar zijn de eerste herstelwerkzaamheden
uitgevoerd in de tuinen van De Tempel en Nieuw
Rhodenrijs. De landgoederen kampen met achterstallig
onderhoud, waardoor onder meer de historische structuren
van paden en beplantingen minder zichtbaar zijn.
Een deel van de bomen was in slechte staat en enkelen
zijn omgewaaid. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zijn
de bomen geïnspecteerd en zijn de dode en zieke bomen,
die het risico liepen om te vallen, gekapt. Bij andere bomen
was het voldoende om flink te snoeien. Dit voorjaar komt er
nog een snoeironde om kleiner werk uit te voeren en om
dode takken uit bomen te verwijderen.
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Opruimen
Natuurmonumenten, de beoogd beheerder van de tuinen
van de landgoederen, heeft eind 2016 al een groep
enthousiaste vrijwilligers geworven. Zij konden niet wachten
om aan de slag te gaan. En hebben al heel veel nuttig werk
verricht, zoals het snoeien van heesters en fruitbomen, het
bestrijden van pitrus in de graslanden en het weghalen van
onnodige hekken. Oude en nieuwe hopen groenafval zijn
verwijderd. Hierdoor ziet het er een stuk opgeruimder uit.

van het landgoed is aangelegd. Onder andere seringen,
kardinaalsmutsen, hazelaars, krenteboompjes en
meidoorns. In eerste instantie zijn de heesters langs de
randen van het bos geplant. In een latere fase wordt ook in
het midden van het bos een groep heesters geplant.
Daardoor krijgt het bos veel meer variatie, met meer
bloeiende planten in het voorjaar. De struiken zijn ook goed
voor de natuur: ze geven schuilgelegenheid aan vogels en
kleine zoogdieren zoals egels.

Planten
Eind maart was bijzonder feestelijk: tijdens een prachtige
lentedag hebben de vrijwilligers van Natuurmonumenten de
eerste honderd struiken en heesters geplant in het bos
naast het hoofdgebouw. De gekozen soorten zijn typisch
voor tuinen in de vroeg-landschappelijke stijl waarin dit deel

Planning
Omdat er beschermde dieren voorkomen op de
landgoederen, kunnen niet alle werkzaamheden in één
keer worden uitgevoerd, maar worden ze verspreid over
meerdere jaren. Zo kunnen vogel- en vleermuissoorten
uitwijken naar een andere boom wanneer de
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herstelwerkzaamheden op een bepaalde plek starten.
Op deze wijze kan de natuur zich langzaam aanpassen
aan de nieuwe situatie.
Op een rustige plek op het landgoed wordt een
vleermuisverblijfplek gerealiseerd die helemaal de juiste
omstandigheden (vochtigheid en temperatuur) biedt voor
de diverse soorten. Gezocht is naar een balans tussen het
herstellen van historische waarden, het weer aantrekkelijk
maken van de landgoederen voor bewoners en bezoekers,
én het behouden en waar mogelijk versterken van de
biodiversiteit.
Beleef Landgoed de Tempel
Landgoed de Tempel is een statig landgoed nabij OudOverschie, net buiten Rotterdam. Het landgoed is dagelijks
geopend en gratis toegankelijk voor publiek, van
zonsopgang tot zonsondergang. Een wandeling is zeker de
moeite waard. Je wordt getrakteerd op doorkijkjes over
waterpartijen, wandelt over sierlijke bruggetjes en komt
langs de oudste eik van Rotterdam. Helaas is de
beeldencollectie op dit moment even niet te ontdekken.
Bijna alle beelden worden nu gerestaureerd en het duurt
nog enige tijd voordat ze terug kunnen worden geplaatst.
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Landgoedherstel
De komende jaren geeft Gemeente Rotterdam de
historische gebouwen en het park een opknapbeurt. Het
landgoed wordt beter toegankelijk en (be)leefbaar.
Natuurmonumenten brengt expertise in op het gebied van
erfgoed, natuur en recreatie en is beoogd beheerder van
het landgoedpark.

Oude Bovendijk
In 2016 is het bestemmingsplan voor Woningen Oude
Bovendijk vastgesteld. Tegen dit plan is bezwaar
aangetekend. Dit bezwaar is door de Raad van State
behandeld. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak
gedaan en zij heeft het plan vernietigd.
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In haar uitspraak geeft de Raad van State aan dat de
gemeente onvoldoende heeft onderbouwd dat er op deze
locatie woningen ontwikkeld moeten worden. Dit betekent
dat het bestemmingsplan Schieveen uit 1975 weer van
kracht is in dit deel van de polder. In overleg met de
provincie wordt gekeken of de woningbouwontwikkeling
alsnog gerealiseerd kan worden.

Bestemmingsplan Schieveen
Op 16 maart 2017 is het bestemmingsplan Schieveen
vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. Na
akkoord van de provincie wordt dit gepubliceerd op de
gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl

Informatieavond Schieveen
In de afgelopen periode is er veel gebeurd in de polder. In
de zomer wordt daarom een informatiemoment
georganiseerd om u bij te praten over de plannen en
uitvoering hiervan. Bewoners van Schieveen ontvangen
hiervoor een uitnodiging van de gemeente Rotterdam en
Natuurmonumenten.

Natuur en recreatie in polder Schieveen
In polder Schieveen wil de gemeente Rotterdam natuur,
recreatie en agrarische bedrijvigheid combineren. Een
netwerk van wandel- en fietspaden gaat de polder
toegankelijk en (be)leefbaar maken voor de inwoners van
de stad. Door aangepast beheer keren de vogels, vlinders
en bloemen terug in de wei. Samenwerkingspartners voor
de gemeente zijn lokale agrariërs en Natuurmonumenten.
In 2013 nodigde de toenmalige wethouder Buitenruimte en
Duurzaamheid lokale agrariërs om uit zelf plannen te
maken om invulling te geven aan een polder met meer
ruimte natuur en recreatie. Een van deze agrariërs,
lanceerde toen zijn plan voor een Belevenisboerderij. De
gemeente was enthousiast en nam het initiatief op in haar
natuur- en recreatieplan voor polder Schieveen. Voor
realisatie zochten gemeente en ondernemer samenwerking
met Natuurmonumenten, die in opdracht van de gemeente
verantwoordelijk is voor natuurbeheer en beleving in de
polder.

Belevenisboerderij polder Schieveen
Vanaf zaterdag 17 juni 2017 is de Belevenisboerderij aan
de Oude Bovendijk 220 in Schieveen van schaapsherder
Martin Oosthoek en Natuurmonumenten open.
De Belevenisboerderij is onderdeel van het gemeentelijk
natuur- en recreatieplan voor de polder. Oosthoek werkt op
dit ogenblik - samen met vrijwilligers van
Natuurmonumenten - aan de aanleg van de buitenruimte.
In mei wordt naar verwachting het dak op de stal vervangen
en aansluitend kan de verbouwing van de stal tot
Belevenisboerderij starten.
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Verbouwing
Aan de karakteristieke en beeldbepalende boerderij wordt
achterstallig onderhoud uitgevoerd. De stal wordt op sobere
wijze verbouwd. De achterzijde van de stal wordt geschikt
gemaakt om circa 200 schapen en lammetjes een plek te
geven. Elders in polder Schieveen houdt Oosthoek in een
groter onderkomen de rest van zijn kudde (in totaal 1.000
schapen) die wordt ingezet bij begrazing van parken, dijken
en ander groen in de stad.
De voorzijde van de stal wordt verbouwd tot infopunt en
landwinkel, met ruimte voor ondersteunende horeca. Ook
op het erf blijven karakteristieke elementen behouden,
zoals de twee kastanjes en de graslandjes aan de voorzijde
en de ruwe betonnen verharding. Toegevoegd worden: een
demonstratieweide voor het drijven van schapen, een
moestuin en parkeerplaatsen. De Belevenisboerderij wordt
toegankelijk voor minder validen. Circa vijftien vrijwilligers
van Natuurmonumenten helpen bij de verbouwing van de
stal en de herinrichting van het erf.
Beleven
Naast schapen en andere dieren zien, aaien en voeren,
kan er ook worden gespeeld in een nieuwe natuur
speelplek, ontworpen door Sigrun Lobst, de ontwerpster
van de bekende Rotterdamse natuurspeeltuin
“De Speeldernis”. Bezoekers kunnen ook rondkijken op het
erf, in de moestuin en in de landwinkel. In de exploitatie
werkt Oosthoek nauw samen met de boswachters van
Natuurmonumenten. Belevenisboerderij Schieveen wordt
een pleisterplaats en vertrekpunt voor nieuwe wandelingen
en fietstochten door de groene Noordrand van Rotterdam.

Monitoring
De pilot houdt in dat een van de peilvakken in de Polder
Schieveen gedurende het broedseizoen een hoger
oppervlaktewaterpeil krijgt. Doel van de maatregel is te

komen tot een beter voedselaanbod voor de weidevogels.
Gedurende enkele seizoenen worden de effecten hiervan
op de grondwaterstanden, het broedsucces van de
weidevogels, de ontwikkeling van de grasmat, de
natuurvriendelijke oevers en de waterkwaliteit gemeten.
Daarnaast houdt de gemeente een logboek bij van de
maatregelen die genomen moeten worden voor het
waterbeheer, het natuurbeheer en de landbouw. Tevens
toetsen we dit aan de maatregelen in de overige delen van
de polder en de situatie van het lokale klimaat (temperatuur
en regenval). De monitoring geeft als het goed is alle
betrokkenen inzicht in de effectiviteit van het waterplan
Polder Schieveen voor het natuurbeheer en de efficiency
ervan voor beheerders en pachters.
Ook het Hoogheemraadschap Delfland is hierbij betrokken.

Inloopavonden werkzaamheden Zuidpolder

Pilot weidevogels in Polder Schieveen
In een deel van de Polder Schieveen is gemeente
Rotterdam samen met Natuurmonumenten een proef voor
weidevogels gestart. Om oer-Hollandse weidevogels zoals
de kievit en grutto een plekje te kunnen bieden in de
polder, worden diverse maatregelen genomen zoals het
verhogen van de waterstand en aanleg van
natuurvriendelijke oevers. Ook wordt weinig tot geen mest
verwerkt op het land en er wordt – om verstoring te
voorkomen - niet gemaaid voor 15 juni.
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De aanleg van natuur- en recreatiegebied Zuidpolder is in
volle gang. De planning is dat de graafwerkzaamheden, die
in januari dit jaar gestart zijn, eind 2017 afgerond worden.
Dit nieuwe natuur- en recreatiegebied zal in de toekomst
ruimte bieden om te fietsen, wandelen, spelen en
picknicken. “Nu is het wellicht nog lastig voor te stellen dat
bloemen, vlinders en vogels terugkeren in de wei. Grote
graafmachines in een gebied kunnen namelijk veel vragen
oproepen en daarom bieden wij omwonenden en
geïnteresseerden de gelegenheid om deze vragen te
stellen tijdens twee inloopavonden in de Melkschuur
Zuidpolder”, aldus Maurits Heijbroek, projectmanager van
Gemeente Rotterdam. De inloopavonden vinden plaats op
woensdag 3 en donderdag 18 mei in de Melkschuur
Zuidpolder. Iedereen is tussen 18.30 – 19.30 uur van harte
welkom om binnen te lopen en zich te laten informeren over
de graafwerkzaamheden in de Zuidpolder. De
routebeschrijving naar de melkschuur is te vinden op
www.natuurmonumenten.nl/melkschuur
www.vanrottetotschie.nl

Uitvoering waterplan Zuidpolder
In de Zuidpolder wordt momenteel fase 1 van het
Waterplan Zuidpolder (Vlinderstrik) gegraven. Nieuwe
watergangen, verbreden van een derde van de bestaande
watergangen en aanbrengen van natuurvriendelijke oevers.
Daarbij komt een enorme hoeveelheid grond vrij.
Uitgangspunt van projecten in de gemeente Rotterdam is
dat de grond zoveel mogelijk wordt hergebruikt in het
gebied zelf. Daarom is besloten de zuidelijke zone op te
hogen met de vrijgekomen grond. Dit draagt bij aan de
afscherming van de nieuwe rijksweg A16. Ook zorgt het
voor het goede basis voor de struiken en bomen die in die
zone worden aangeplant. De natuurvriendelijke oevers
worden verder ingezaaid met een gras- en
bloemenmengsel, zodat ook het aanzicht hiervan snel
verbeterd.

Op dit moment is alleen het Polderpad dat dwars door de
polder loopt toegankelijk voor honden. Er zijn meerdere
redenen waarom honden nu geen toegang krijgen in de
polder, maar dat wil niet zeggen dat er in de toekomst niet
meer mogelijk is.
Boswachter Maurice en zijn collega's nodigen
omwonenden uit om hierover in gesprek te gaan op
dinsdagavond 9 mei om 19:00 uur. Locatie is de
Melkschuur Zuidpolder, tegenover metrohalte Rodenrijs.
Iedereen is welkom, ook als je geen hond hebt.
Wees dus van harte welkom op deze avond en als je een
hond hebt, neem deze gerust mee! Aanmelden kan via de
website www.natuurmonumenten.nl/hondenzuidpolder.
Mocht je niet kunnen, maar wel graag meer hierover willen
weten, stuur dan een mailtje naar boswachter Maurice via
m.kruk@natuurmonumenten.nl

Gezocht:
Vrijwilliger balie bezoekerscentrum/infopunt
Natuurmonumenten is op zoek naar vrijwilligers voor de
Noordrand van Rotterdam die het team van het
Informatiepunt Melkschuur Zuidpolder komen versterken.
Wil jij het visitekaartje zijn van de groen- en
recreatiegebieden aan de noordkant van Rotterdam? Het
eerste aanspreekpunt voor bezoekers? Dan is deze
vacature misschien iets voor jou!
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/vrijwilligerswerk

Midden Delflanddagen
Ook dit jaar is er tijdens de Midden Delflanddagen op 17 en
18 juni van alles te beleven en te ontdekken in de polder,
onder meer bij agrariërs Lenno Hoogerbrugge en Martin
Oosthoek. Houd hiervoor de website
www.vanrottetotschie.nl en de site van Midden-Delfland
www.middendelflandvereniging.nl in de gaten.

Op de hoogte blijven
Ontwikkeling van natuur en recreatie in polder Schieveen
en aanleg van het Polderpad zijn onderdelen van het
Rotterdamse gemeentelijk groenproject Noordrand
Rotterdam, tussen de Rotte en Schie. Rotterdam werkt hier
aan een groene poort vanuit de stad naar de polders van
Midden-Delfland. Meer weten? Kijk op
www.vanrottetotschie.nl

Natuureducatie
Natuurmonumenten wil kinderen actief in verbinding
brengen met de natuur. Daarom start zij met het aanbieden
van een educatieprogramma speciaal voor de scholen uit
Lansingerland.
Het is een initiatief van de vrijwilligers zelf, begeleid door
boswachters Maurice en Juriaan. Natuurmonumenten
zendt de scholen een brief met verdere uitleg.

Uitnodiging :
Bijeenkomst hondenbeleid Zuidpolder
Op dinsdag 9 mei organiseren de boswachters van
Natuurmonumenten een bijeenkomst om te praten over het
hondenbeleid in de Zuidpolder. Naast een impuls voor de
natuur, is er ook veel plek voor recreatie en hier moet ook
ruimte komen voor de hond. Hoe? Daar gaan we graag met
omwonenden van de Zuidpolder het gesprek over aan.
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AGENDA
Informatie avonden Zuidpolder
woensdag 3 mei in de Melkschuur 18.30 uur

donderdag 18 mei in de Melkschuur 18.30 uur

www.natuurmonumenten.nl/melkschuur
Bijeenkomst hondenbeleid Zuidpolder
dinsdag 9 mei in de Melkschuur 19.00 uur

www.natuurmonumenten.nl/hondenzuidpolder
Belevenisboerderij open
zaterdag 17 juni Oude Bovendijk 220

www.polderpad.nl/belevenisboerderij-schieveen
Midden Delflanddagen
zaterdag 17 en zondag 18 juni

www.middendelflandvereniging.nl

www.vanrottetotschie.nl

