Oktober / November 2017
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de ontwikkelingen in de groene
Noordrand van Rotterdam

Van Rotte tot Schie in ontwikkeling

Landgoederen de Tempel en Nieuw Rhodenrijs
Delftweg en overtuin
In november past de gemeente Rotterdam de bushaltes ter
hoogte van De Tempel aan. De bushaltes aan beide zijden
van de Delftweg worden beter toegankelijk gemaakt voor
mindervaliden. Er worden verhoogde perrons aangelegd
zodat zonder hoogteverschil in de bus gestapt kan worden.
Om de situatie overzichtelijker te maken worden de haltes
ook verplaatst. De halte voor de bus naar Delft komt dan
direct na de zuidelijk gelegen toegangspoort van De
Tempel en de halte voor de bus naar Rotterdam kom direct
voor de noordelijke toegangspoort van De Tempel te
liggen, beide gezien vanuit de rijrichting van de bus. Om
hiervoor de benodigde ruimte te maken wordt de
verhoogde kade een paar meter in de richting van het water
verlegd.
Tevens wordt naar verwachting begin 2018 ter hoogte van
De Tempel gestart met de bouw van een vlonder aan de
waterkant in de Delftse Schie. Deze vlonder maakt het
aanmeren van sloepen en om het op- en afstappen van
rondvaartboten mogelijk.
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Vleermuizen
Sinds het voorjaar van 2017 wordt opnieuw onderzoek
gedaan naar vleermuizen op de terreinen van
landgoederen De Tempel en Nieuwe Rhodenrijs.
Het gaat hier om een actualisatie van eerder uitgevoerde
onderzoeken naar de vleermuizen in het gebied.
Op 21 augustus en 11 september is met experts een
nachtelijk onderzoek uitgevoerd. Vrijwilligers van Natuurmonumenten konden meelopen tijdens een van deze
onderzoeknachten om te ervaren hoe de vleermuizen zich
ophouden op het landgoed de Tempel. Voor De Nacht van
de Vleermuis is op 25 augustus een excursie
georganiseerd. Alle nachten werden goed bezocht.
Aanwezigen hebben onder begeleiding van de
stadsecologen Olaf van Velthuijsen en Patrick Heuvelman
en het onderzoekend bureau Ecoresult, vleermuizen gezien
en gehoord. Het geluid dat door vleermuizen wordt
gemaakt is voor de mens niet of nauwelijks hoorbaar.
Daarom werd gebruik gemaakt van speciale apparatuur die
het sonar geluid van vleermuizen omzet in voor mensen
hoorbaar geluid.

Rosse vleermuis

Watervleermuis
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Grootoorvleermuis

Ruige dwergvleermuis

Foto Wouter den Boer

Foto Wikiwand.com

De soorten die zijn waargenomen zijn de Rosse vleermuis,
de Watervleermuis, de Ruige dwergvleermuis en de
Grootoorvleermuis.
Het nieuwe onderzoek heeft al nuttige informatie
opgeleverd. Zo blijkt dat veel meer bomen in het gebied
worden gebruikt door de verschillende vleermuissoorten
dan verwacht.
Dit geeft een goed beeld van het gebruik van het gebied in
relatie tot de renovatie van het landgoed en het werk dat
hiervoor nodig is. De werkzaamheden kunnen op basis van
dit onderzoek op passende wijze en met voldoende
aandacht voor het behoud van deze beschermde
populaties worden uitgevoerd.

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 uit om zelf plannen te
maken om invulling te geven aan een polder met meer
ruimte, natuur en recreatie. Een volgende keer meer
hierover.
Belevenisboerderij polder Schieveen
Aan de Oude Bovendijk 220 is hard gewerkt aan
ontwikkeling van de Belevenisboerderij. Circa vijftien
vrijwilligers van Natuurmonumenten helpen bij de
verbouwing van de stal en de herinrichting van het erf. Elke
donderdag is het hier een drukte van belang.
Er wordt hard gewerkt aan de voltooiing. Vanaf juni dit jaar
worden er al allerlei activiteiten georganiseerd. Door de
ligging aan het Polderpad is het een prima plek om even te
ontspannen tijdens een wandel- of fietstocht door het

Uitkijksofa Tempelweg

Aanleg waterpartij (speelnatuur) bij de Belevenisboerderij

In het gebied is DaF-architecten gestart met de bouw van
de uitkijksofa. Dit is één van de beleveniselementen die in
het gebied worden geplaatst. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden
eind dit jaar gereed.
In 2018 wordt gestart
met het plaatsen van
de zitelementen in
de Noordrand.

Polder Schieveen
Bestemmingsplan Schieveen
Het bestemmingsplan Schieveen is inmiddels in werking
getreden. Het plan is nog niet onherroepelijk, aangezien
door twee belanghebbenden beroep is aangetekend. Dit
betekent dat de Raad van State zich over het plan zal
buigen. Er is hiervoor nog geen zittingsdatum ingepland,
naar verwachting vindt de zitting in de eerste helft van 2018
plaats.
Natuur en recreatie in polder Schieveen
In polder Schieveen wil de gemeente Rotterdam natuur,
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gebied.
Planning
De officiële opening van de Belevenisboerderij Schieveen
wordt verwacht in februari 2018. Voor meer informatie kijkt
u op Polderpad.nl

Resultaten eerste jaar Pilot Polder Schieveen
Eerder al hebben we melding gemaakt van het voornemen
een proef te willen doen met een verhoging van het
waterpeil in een deel
van de polder om zo de
weidevogels een ideale
leefomgeving te bieden.
Vanaf 15 maart heeft in
het pilotgebied drie
Foto Gerhard Kornelis
maanden lang een
hoger waterpeil in de watergangen gestaan. Helaas heeft
dat nog niet tot de verwachtte effecten geleid.
Oorzaak daarvan is een erg droog voorjaar met nauwelijks
tot geen neerslag. Hierdoor zakten de grondwaterstanden
in de polder en ook in het pilot gebied. Vooral de weilanden
waren te droog voor voldoende voedselaanbod voor de
jonge weidevogels. De nieuw aangelegde natuurvriendewww.vanrottetotschie.nl

lijke oevers met een verlaagd maaiveldniveau waren
gelukkig wel natter door het hogere waterpeil. Desondanks
is de weidevogelstand in de polder ook dit jaar verder
afgenomen. Daarom bespreekt de gemeente Rotterdam
voor volgend meetjaar met de beheerders aanvullende
maatregelen voor het pilot gebied. Waaronder ook het
verhogen van het waterpeil in Polder Schieveen gedurende
het broedseizoen. Dit is van essentieel belang is voor de
weidevogels.
Watergangen
Goed nieuws was er ook dit eerste jaar. De verbreding van
de watergangen met natuurvriendelijke oevers geven nu al
een verbetering te zien in
de biodiversiteit (soort en
aantal macrofauna) in het
water. Ook de kwaliteit van
het water is verbeterd door
een aangepast bemestingsbeheer van de weilanden in
combinatie met de aanleg
van bredere wateren en
natuurvriendelijke oevers.
Minder bemesting geeft
minder organische
(voedselrijke) stoffen in het
water.
Door de verbreding van de watergangen komt er meer licht
in het water en de natuurvriendelijke oevers bieden meer
ruimte aan oeverplanten. Beide aspecten zijn gunstig voor
waterfauna en zuurstof in het water. Daarom is voldoende
goed onderhoud van de watergangen van groot belang.

naar verwachting spontaan nieuwe soorten zoals
kattenstaart, lisdodde en gele lis kan gaan groeien.
Hier en daar hebben vrijwilligers van Natuurmonumenten al
struiken en bomen geplant en tijdens de OERRR dagen
van Natuurmonumenten, op 11 en 12 november gaan circa
300 kinderen verder met de aanplant aan de zuidzijde van
het gebied, in de zone die grenst aan de toekomstige
snelweg. Daar komt een zone met bos zodat de weg in de
toekomst wordt afgeschermd van het natuurgebied. De rest
van het gebied houdt een open karakter.
Verspreid langs het Polderpad komen boomgroepen die
hier en daar / op de hiervoor geschikte plaatsen gecombineerd worden met bijvoorbeeld een zitgelegenheid.
Gemeente Rotterdam verwacht natuur- en recreatiegebied
Zuidpolder komend voorjaar officieel te kunnen openen
voor publiek.

Uitvoering waterplan Zuidpolder
Niet lang na de
graafwerkzaamheden
raakte de grond weer
begroeid met grassen
en was er nog maar
weinig zichtbaar van
zand en kale grond.
Verbrede watergang
Door de overdadige
regen in de winterperiode en door nestelende weidevogels
in het voorjaar is het werk tot twee keer toe stil gelegd,
maar het water-plan
Zuidpolder is bijna klaar!
Tijdens de aanleg van
de A16 worden er nog
inpassingswerkzaamheden uitgevoerd. Tot
die tijd kan iedereen het
moois bekijken via de
struinpaden en het
Struinpad
Polderpad.
Eind dit jaar worden twee grote stuwen geplaatst en ook de
inlaten vanuit de boezems rond het gebied worden
vernieuwd. Begin volgend jaar wordt het waterpeil in het
Natuurgedeelte met 15 cm verhoogd en het jaar daarop
met nog eens 15 cm (t.o.v. het winterpeil).

Zuidpolder
Vlinderstrik krijgt vorm
De fietsers die deze zomer over het Polderpad reden
tussen de Oude Bovendijk en Landscheiding zal het niet
ontgaan zijn: er is hard gewerkt aan de uitvoering van de
plannen voor natuur en recreatiegebied Zuidpolder.
Draglines groeven nieuwe watergangen, verbreedden
bestaande watergangen en reden de vrijgekomen grond
naar plekken waar bos gepland is. Bij een groot deel van
de watergangen zijn langs de randen ondiepe plas- en
draszones gemaakt waar – door het verhoogde waterpeil -
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RIJKSWATERSTAAT
De nieuwe A16 Rotterdam
Vanaf 2019 wordt door Rijkswaterstaat de 11 km lange A16
Rotterdam aangelegd. De weg loopt van het Terbregseplein met een boog naar de A13 bij Rotterdam The Hague
Airport. Via een tunnel door het Lage Bergse Bos en langs
Polder Schieveen. Naar verwachting wordt de weg in 2024
in gebruik genomen. Het doel van de aanleg van de A16
Rotterdam is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio
Rotterdam te vergroten.
Inpassing
Landschapsarchitecten hebben veel tijd en energie
gestoken in het maken van een passend ontwerp van de
weg in het bestaande landschap. Dit leidt tot ingrijpende

www.vanrottetotschie.nl

(her)ontwikkeling van de landschappen die direct grenzen
aan het tracé. Door toepassing van grondwallen, struiken,
bomen, watergangen met natuurvriendelijke oevers en
waterpartijen wordt de weg groen ‘ingepakt’. Met op
verschillende momenten een doorkijk naar het vliegveld of
het uitgestrekte weidelandschap.
Door gebruik van extra stil asfalt, grondwallen, geluidsschermen en ook de half verdiepte tunnel door het Lage
Bergse Bos moet toename van verkeersgeluid voor de
omgeving worden voorkomen.

Tracé A16 Rotterdam

Met elkaar verbinden
Bij de plannen voor de A16 Rotterdam is - samen met
bewoners - veel aandacht besteed aan de inpassing van de
weg. Rekening houdend met de ontwikkeling van onder
andere Polder Schieveen, de Vlinderstrik en het
Triangelpark. Rijkswaterstaat, Rotterdam, Lansingerland en
andere partijen zijn druk doende de plannen concreet te
maken en waar dat al kan uit te voeren. Polder Schieveen
volgt hierna en op de langere termijn ook het Triangelpark
en het Terbregseveld bij Ommoord.
Grote winst voor vooral omwonenden is dat die gebieden
door nieuwe fiets- en wandelpaden straks met elkaar zijn
verbonden. Onder meer via een ‘recreaduct’ over de A16
Rotterdam bij het Schiebroeksepark. Door het sterk
verbeterde netwerk, fiets of wandel je straks
aaneengesloten van het Kralingse Bos naar Polder
Schieveen.
Meer weten? Kijk dan op www.a16rotterdam.nl .
NATUURMONUMENTEN
Natuurwerkdag
Op initiatief van LandschappenNL wordt in samenwerking
met Natuurmonumenten en diverse andere
vrijwilligersorganisaties op 4 november een landelijke
natuurwerkdag georganiseerd. Voor Zuid Holland is de
trekker De Groene Motor. Hiervoor zijn diverse projecten
aangemeld. In ons gebied oa het aanplanten van
fruitbomen bij de Belevenisboerderij aan de Oude
Bovendijk. Maar ook bij andere projecten kunt u de handen
uit de mouwen steken. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op natuurwerkdag.nl/locaties/ .
OERRR
Speciaal voor de kinderen die lid zijn van het
jeugdprogramma OERRR van Natuurmonumenten
organiseert Natuurmonumenten 11 en 12 november het
boom ophaal weekend. De kinderen hebben hierover
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bericht ontvangen. Heb je je aangemeld dan staat er een
boompje voor je klaar bij de Melkschuur aan het Polderpad.
Hun boompje kunnen de kinderen planten in eigen tuin of
die van vrienden of familie. Tevens mag je drie boompjes
planten op en rond de heuvels. Kijk voor meer informatie
naar OERRR.nl/boomophalen.
Witgat en nieuwe natuurvriendelijke oevers
Boswachter Maurice Kruk van Natuurmonumenten zag de
vogelsoort het witgatje in een van de nieuw gegraven
natuurvriendelijke oevers in de Vlinderstrik. “Zo zie je maar
dat de natuur snel inspeelt op kleine aanpassingen in het
landschap en je op die manier veel diersoorten een plek
kunt bieden”, vertelt Maurice blij. “Want deze steltloper
houdt van modder en slik waar hij spinnen, wormen en
kleine visjes bij elkaar kan pikken. Net nieuw gegraven
natuurvriendelijke oevers zijn dan ideaal. Als ze na verloop
van tijd begroeid raken zorgen deze oevers voor een
natuurlijke overgang van water naar land waar water- en
landinsecten prima in gedijen. Deze kleine kriebelbeestjes
hebben dan weer een enorme aantrek kingskracht op tal
van vogels.”
De Witgat kun je vooral in het binnenland bij de kleinste
plasjes tegenkomen. Hij lijkt veel op de oeverloper en
bosruiter en is pas goed te herkennen als ie opvliegt. “Dan
zie je zijn
donkere
verenkleed en
zijn opvallende
… witte gatje”,
legt Maurice uit.
Dit nieuwe
natuur- en
recreatiegebied,
gelegen vlakbij
De Witgat Foto Luc Hoogenstein
metrohalte
Rodenrijs, biedt ruimte om te fietsen, wandelen, spelen en
picknicken. “Maar hier komt dus ook zeker plek voor
verschillende dier- en plant-soorten”, aldus Maurice.

Op de hoogte blijven
Ontwikkeling van natuur en recreatie in polder Schieveen
en de Zuidpolder 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.polderpad.nl
Heeft u nog vragen, kijk dan op vanrottetotschie.nl
of mail naar noordrandSO@rotterdam.nl

Agenda:
De Stad Uit! kijk op rotterdam.nl/evenementen/
Natuurwerkdag 4 november
OERRR 11-12 november

www.vanrottetotschie.nl

