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SCHIEVEENSE POLDER: de laatste polder in Roerdam
Polder Schieveen (of Schieveense polder) is
de naam van een polder en voormalig waterschap in
de voormalige gemeente Overschie, nu Roerdam, in
de provincie Zuid-Holland. Het waterschap was verantwoordelijk voor de drooglegging en de waterhuishouding van de veenpolder. De polder ligt bij vliegveld
Zesenhoven bij Roerdam en bevindt zich nog in oorspronkelijke staat. Hij bestaat voornamelijk uit weidegebied. Hier leven onder meer gruo’s en lepelaars. (bron:
www.wipikedia.nl)

De polder Schieveen ligt op een bijzondere
plek; heel dicht bij de stad, infrastructuur en de nieuwere woningbouwlocaes van de regio Roerdam. Deze
plek is een belangrijke groene buer in de verstedelijkte
omgeving. Niet alleen de natuur is hier belangrijk ook
de landbouw is lange jd een belangrijke drager van het
groene gebied geweest. Daarom biedt deze plek ook
kansen voor stadslandbouw. Landbouw die gericht is
op de stad en voor de stedeling. Door de nabijheid heb
je meer kans van slagen voor iniaeven waarbij je de
betrokkenheid en investeringen van de stad nodig zult
hebben.

INLEIDING

GREEN & THE CITY

Dit boekje is het verslag van vier bijeenkomsten
waarbij bewoners, agrariërs en natuurmonumenten
met elkaar in gesprek zijn gegaan om in gezamenlijkheid de kansen voor de Schieveense polder te
benoemen. Centraal staat daarbij de rollen van de
parjen bij het beheer van het gebied en het bereiken van de natuur- en recreaedoelstellingen.
In een intensief traject zijn de standpunten en
gezamenlijke belangen verkend. Met hulp van het
ontwerperscollecef Krachtgroen zijn de ideeën van
de parjen verbeeld.
De beelden en de teksten die zijn ontwikkeld en
verzameld binnen dit traject zijn gebundeld in dit
verslag.
Deze gesprekken hebben geleid dat er gezamenlijke
uitgangspunten voor de inrichng en beheer van
de polder zijn geformuleerd. Deze punten moeten
verder worden uitgewerkt en binnen het traject van
de gemeente Roerdam een plek krijgen. Om dit
gesprek te starten is aan mevrouw van Huelen,
wethouder van de gemeente Roerdam een brief
gestuurd waarin de doelen van deze werkgroep
staan opgeschreven en de gemeente verzocht wordt
een parcipaetraject te starten waarbij de bewoners, agrariërs en natuurmonumenten gezamenlijk
een belangrijke rol spelen.

De verkenning naar nieuwe beelden en nieuwe samenwerking in de Schieveense
polder vormt een onderdeel van het innovaeproject Green & the City
Dit innovaeproject is gestart op iniaef van Xplorelab, de innovaewerkplaats van de Provincie Zuid-Holland en met subsidie
van, en in samenwerking met TransForum, het innovaeprogramma voor de land- en tuinbouw van de naonale overheid.
Het project Green & the City gaat over de relae tussen de stad en het landschap. Het gaat over de toegevoegde waarde van de
verbinding tussen stad en land, zowel nancieel als het voorzien in de maatschappelijke behoee(s).

doel Green & the City – stad en land verbinden met elkaar
Voor de korte termijn zet dit innovaeproject in op concretere verbindingen tussen stad en land die voelbaar is bij verschillende
groepen: beleidsmakers, burgers, boeren en ondernemers.
Voor de langere termijn hee dit innovaeproject als doel een bijdrage te leveren aan meer duurzame toekomstperspeceven
voor het landelijk gebied en de landbouw gericht op de behoee van de metropolitane consument (people), een nieuwe vorm
van gebruik gericht op de ontwikkeling van een vitaal open en ecologisch landschap (planet) en het benuen van de meerwaarde die deze gebieden hebben binnen de ruimere context van de metropool (prot).

de Schieveense polder als leerzaam prakjkvoorbeeld
De concrete opgave in de Schieveense polder is een leerzaam prakjkvoorbeeld voor stadslandbouw (of Metropolitane landbouw) in combinae met natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer. Het levert kennis voor andere gebieden op. Zowel op
het ontwerp als ook de (nieuwe) samenwerkingsvormen en nancieringsconstruces die er ontstaan om de doelstellingen te
behalen.

OPGAVE IN DE SCHIEVEENSE POLDER:
een verkenning naar Metropolitane landbouw in combinae met parculier (agrarisch) natuurbeheer
voorgeschiedenis
De Schieveense polder is de laatste oorspronkelijke polder in de gemeente Roerdam. Inmiddels ingeklemd tussen de A13/N209 en Roerdam The Hague Airport, vormt het een
uniek stukje landschap in de verstedelijkte omgeving. Door deze strategische posie staat de polder al lange jd op de nominae voor radicale herinrichng. Eerst was het uitbereiding van het vliegveld, daarna kwam , en naar het leek vrij denief, de bestemming hoogwaardig bedrijventerrein in combinae met nat-drassige natuur op het gebied te liggen. Voor
deze plannen is de polder op verzoek van de gemeente Roerdam door de provincie voor een groot deel als Ecologische Hoofdstructuur aangeduid .Het ontwerp Bestemmingsplan
voorzag in de realisae van 90 ha bedrijventerreinen, 28 villakavels en een 200 ha groot (nat) natuurgebied. Voor dat laatste is een, toch wel enigszins omstreden, samenwerking met
Natuurmonumenten aangegaan.
Volgens de gemeente was de polder aan het verrommelen, en zou, met name aan de zuidzijde, de natuurwaarde in de toekomst beperkt zijn door de ligging naast Roerdam Airport
en de toekomsge aansluing A13/16 en de verbreding van de Doenkade. Vogeltellingen laten echter zien dat het gebied zeer belangrijk is voor bijvoorbeeld Gruo en Lepelaar.
Om de nieuwbouw plannen te realiseren hee de Gemeente Roerdam een jd acef aangekocht en onteigend in de polder. In het zuidelijke deel van de polder is in 2007 een klein
deel opgespoten (met zand bedekt) voor de aanleg van een bedrijventerrein. Voortzeng van dit werk is door juridische stappen van de Vereniging tegen milieubederf voorkomen.

huidige situae
Nu is, onder andere vanwege de economische crisis, het bedrijventerrein van de baan. De Roerdamse poliek hee uiteindelijk besloten voor de komende 20 jaar geen nieuwe
bedrijventerreinen te realiseren in de polder. Omdat de ontwikkeling van de bedrijventerrein gekoppeld was aan de natuurontwikkeling in de polder (ook in nanciële zin), moet ook
hier weer worden nagedacht over nieuwe invulling. Intussen zijn de bezuinigingen van het Kabinet Rue van kracht en zijn de gelden voor EHS onzeker geworden.

parjen in het gebied
De boeren en burgers in het gebied hebben zich steeds verzet tegen de plannen van zowel de gemeente als van natuurmonumenten. Door de geplande ontwikkeling komt de bedrijfs
voering van de boeren in het gedrang, maar bovenal gaat het oerhollandse polderlandschap verloren en is er geen plek meer voor de weidevogels. Om dit aan te tonen zijn in
het gebied diverse vogeltellingen gehouden die met succes hebben aangetoond dat het hier weldegelijk om een bijzonder weidevogelgebied gaat.

naar een gezamenlijke visie richng behoud van de polder
Nu de gemeente het besluit hee genomen de ontwikkeling van het businesspark op de lange baan te schuiven is het moment aangebroken om nieuwe coalies en nieuwe plannen te
maken. De gemeente wil in 2011 starten met het ontwerpen aan de polder en onderzoeken welke vorm van natuur gewenst, dan wel haalbaar is. Gezien de nanciële middelen moet
samen met grondeigenaren en toekomsg beheerder gekeken worden op welke wijze de natuurontwikkeling het beste gerealiseerd kan worden.
De boeren en burgers , verenigd in de belangenorganisae voor behoud van de Schieveense Polder kiezen dit moment om hun eigen visie op het gebied bij de gemeente neer te leggen. De vereniging van agrarisch natuurbeheer Vockestaert wil de boeren hierbij graag ondersteunen en hier eventueel een rol in spelen. Natuurmonumenten , al jaren partner van
de gemeente bij de natuur ontwikkeling van de polder, wil graag met de grondeigenaren in gesprek om nu gezamenlijk een deel van het natuurbeheer op te gaan pakken. Voor alle
parjen is het noodzakelijk om de geschiedenis achter zicht te laten en gezamenlijk proberen vooruit te kijken. Daarbij moet de identeit en de kansen in de polder centraal komen te
staan, niet de posies van de parjen.

DE BIJEENKOMSTEN
Met Natuurmonumenten, Vockestaert, grondeigenaren en pachters is een eerste agenda geformuleerd hoe gezamenlijk een gemeenschappelijke visie voor het gebied kan worden ontwikkeld.
In een viertal bijeenkomsten zijn ingredienten benoemd die kunnen worden meegenomen in het vervolgtraject met de gemeente Roerdam.
Tegelijkerjd is geschetst en getekend om op inhoud een gezamenlijk beeld te ontwikkelen.
deelnemers: Nico van der Wel (voorzier Agrarische natuur vereniging Vockestaert), Arie van Wouden (Agrarische natuur vereniging Vockestaert), Lenno Hoogerbrugge (boer in het gebied), Paul Scheepens (bewoner in het gebied) Jan-Dirk Rodenburg (boer in het gebied), Dirk
Kunst (natuurmonumenten), André Rijsdorp (Natuurmonumenten), Jan van den Brand (Groenservice Zuid-Holland), Ineke den Heijer (Provincie Zuid Holland), Nienke Bouwhuis (Krachtgroen), Suzanne Loen (Krachtgroen) en Bruno Wöber (Krachtgroen)

bijeenkomst op 8 december 2010

bijeenkomsten:
1 december 2010 - kennismaking
8 december 2010 - standpunten op tafel
15 december - benoemen gezamenlijk belang
9 februari 2011 - indenceren ingeredienten

BIJEENKOMST 1 & 2

weidevogel arkel behorend bij het verleden

Tijdens de eerste 2 bijeenkomsten hebben de parjen in
een construcef overleg met elkaars standpunten kennis gemaakt.
De arkelen geven een beeld van de uiteenlopende
standpunten.
Krachtgroen visualiseert de eerste ideeën en introduceert het concept Pure Polder.

arkel in Trouw 13 december 2010
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BIJEENKOMST 3
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat er voldoende
draagvlak is om met elkaar te werken aan een gezamenlijke visie.
De landelijke ontwikkelingen met betrekking tot bezuinigingen in de natuur- en recreaesector benadrukken de
urgene van samenwerking, zie artkel hiernaast.

Krachtgroen verbeeldt op de pagina hiernaast in drie
‘wolken’ verschillende en gezamenlijke belangen binnen
de Pure Polder: stad ontdekt polder; beleef de natuur;
proef het land. Het rondje rondje polder laat een inventarisae de eerste spontane ideen zien. In afzonderlijke
kaarten brengt Krachtgroen in beeld dat er verschillende
aspecten zijn die op elkaar afgestemd dienen te worden:
beheer, gebruik, eigenaarschap en peilgebieden.
Met bovenstaande input ontstaan de eerste concept
schetsen in de richng van mogelijke inrichngsmodellen.

arkel PZH 29 november 2010

Parjen vinden elkaar op de gezamenlijke doelstelling
dat de Schieveense polder een belangrijk en hoogwaardig weidevogelgebied is en moet blijven. Parjen spreken daarbij het volgende af:
- Parjen gaan voor een pure polder; dit betekent behoud van het cultuurhistorisch landschap en oorspronkelijke funces in het gebied.
- Parjen gaan voor een hoogwaardig vogelgebied gericht op reproduce
- Parjen gaan voor behoud van landbouw in het gebied
en willen dit inzeen om te verbreden richng sociaal
maatschappelijke funces voor de stedelingen.
- Parjen willen in gezamenlijkheid verder het plan
ontwikkelen en de ambie is om het aan de gemeente
aan te bieden als input voor een gezamenlijk ontwerpproces.

PURE POLDER
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BIJEENKOMST 4
Op woensdag 9 februari brengen we met Gerrit Gerritsen van vogelbescherming Nederland en Wolf Teunissen van Sovon een bezoek aan het
gebied. Zowel Sovon als de vogelbescherming NL willen graag meedenken bij de ontwikkeling van dit gebied richng een nóg hoogwaardiger
vogelgebied. Er is een duidelijk beeld dat dit gebied ook van naonale
betekenis is. Zodoende wordt de noodzaak nogmaals benadrukt.
Besproken wordt wat voor de polder Schieveen goed is om behoud en
ontwikkeling (reproduce) van weidevogels te smuleren. Er zien vele
soorten weidevogels waarvan meerdere (8) soorten op de rode lijst
staan. Deze vogels verdienen dus de beste bescherming. De randvoorwaarden voor een gebied met dit ambieniveau zijn op hoofdlijnen als
volgt geformuleerd:
Bloemrijk
Vernang (plas/dras) op sommige delen
Openheid behouden
Gebruik van vaste mest
maaibeleid
exibel beheer
behoud van minimaal 2 maar liever 3 agrariërs in Schieveen.
Er is jdens de vergadering discussie over de grondwaterstanden en de
mate van vernang. Besloten wordt dat onderzocht zal moeten worden
welke delen van de polder voor de verschillende inrichngstypen in aanmerking komen. Als eindresultaat voor Schieveen wordt gedacht aan een
mozaïekpatroon, waarbij er gewerkt wordt aan een zo opmale leefomgeving voor zowel vogels als huidige bewoners en agrariërs in het gebied.
Centraal in het gesprek staat de rol van de agrariërs en bewoners bij het
beheer van het gebied en het bereiken van de natuur- en recreaedoelstellingen. Hiertoe wil de groep Schieveen een beheervisie uitwerken
die gebaseerd is op een duurzame bedrijfsontwikkeling- en ombuiging

van de agrarische bedrijven gericht op boeren met en voor natuur. In de
loop van het proces zal duidelijkheid over de beschikbare middelen om
natuurdoelen te realiseren mede bepalend zijn hoe deze doelstellingen
zich tot elkaar zullen gaan verhouden.
Qua inrichng staat het behoud van de huidige polder uitstraling niet
ter discussie en denkt iedereen juist aan verbetering daarvan. Dit kan
bijvoorbeeld door het ondersteunen bij het beheer van de tuinders en
de agrariërs die nu nog in het gebied werkzaam zijn. Maar uiteraard ook
door verbetering door delen van de polder beter te onderhouden. Bewoners zien nu dingen gebeuren die niet goed zijn voor de vogels.
Daarnaast willen de parjen het gebied ook wel voor een deel toegankelijker maken voor de stedelingen. Uiteraard in de juiste propores en
passend bij het gebied en de doelstelling. Dit kan door de aanleg van
ets-, ruiter- en wandelpaden ( die bijvoorbeeld jdelijk gesloten kunnen
worden in het vogelbroedseizoen) en het inrichten van vogelobservaeplekken. Aangegeven wordt wel dat grote aantallen bezoekers storend
kunnen zijn voor de vogels. Ook hier moet een passend plan voor komen.
Tot slot kan ook nog gedacht worden aan mogelijkheden voor stadslandbouw. Maar dit vergt wel onderzoek naar de mogelijkheden voor ondernemers voor produce en verkoop van streekproducten. Dit biedt weer
economische perspeceven voor de agrariers die in het gebied blijven.
Uitgangspunt is dat het moet passen bij een polder van deze omvang.
Zowel natuurmonumenten als de bewoners en agrariers willen een wenkend perspecef neerzeen. Niet alleen voor degenen die nu al enthousiast zijn, maar voor alle agrariërs en bewoners in het gebied. Met een
overtuigend plan en goede voorwaarden willen we hen over de streep
helpen om mee te gaan doen. Besloten wordt een brief naar de wethouder te sturen met daarin de ideeën en visie die jdens de bijeenkomsten
is ontwikkeld.

arkel RO magazine januari/ februari 2011

De Zwolse aanpak is een inspirae hoe en onder welke
voorwaarden parjen kunnen samenwerken.

EERSTE VRIJE SCHETSEN VOOR DE PURE POLDER
Hier volgt een aanzet tot landschappelijke en programmasche ingrepen die leiden tot een ruimtelijke en programmasche verrijking van de Pure Polder.
Natuur, water, cultuurhistorie, agrarisch landleven en de beleving ervan (ook voor de stedeling)
zijn sturend in deze ideeënserie van Krachtgroen.
Zo grijpen ‘erven en groene kamers langs de randen’ terug op op de ruimtelijke kwaliteit van de
(semi-gesloten) randen versus de openheid van de polder.

De ‘cultuurkamers’ laat zien dat er hele jaar door recreae plaatsvindt langs de randen. In ‘beleef de
seizoenen’ wordt een poldersafari voorgesteld en de ‘watermachine’ laat het zuiverende aspect van de
Pure Polder zien. In het ‘poldermozaïek’ zorgen de wisselende polderpeilen voor een rijke natuur en
voor het landleven.
Geïnspireerd op de voorgaande bijeenkomsten zijn deze concept schetsen onstaan in de richng van
mogelijke inrichngsmodellen voor de Pure Polder.

erven en groene kamers langs de randen
Hiernaast is duidelijk te zien dat de polder wordt doorsneden door de A13; Schieveense polder toen (1712) en nu (2011).
Typerend zijn de diepe smalle percelen en de groene kamers/ boerenerven langs de randen. Langs de randen ervaar je de diepte en weidsheid van de polder versterkt door de afwisseling van open doorkijkjes en de erven die omkaderd zijn door bomen en bossages.

schets 1 - cultuurkamers
Het hele jaar door vindt er recreae plaats langs de randen: rondje Schieveen. De afwisseling van open doorzichten en dichtere bomen
en bossages bieden plek voor biodiversiteit. Langs de randen zijn (educaeve) plekken opgesteld zoals een kinderboerderij, kassen, een
landmarkt met lokale producten, een imkerij, een kaasmakerij en een vogeluitkijktoren; centraal ligt het gemaal dat de funce krijgt van
theehuis.

KRACHTGROEN
gebiedsontwikkelaars

schets 2 - beleef de seizoenen
Door de seizoenen heen is er een poldersafari, elk seizoen brengt een andere route met zich mee. Doordat de polderpaden niet aljd open zijn
en een wisselende structuur hebben, beleef je de polder telkens opnieuw en telkens anders. De vogeluitkijktoren werkt als toegangspoort tot
het gebied, jdens het broeden geen toegang! Paden worden jdelijk gemaakt door middel van ophaalbruggen en drijvende pontons.

KRACHTGROEN
gebiedsontwikkelaars

schets 3 - watermachine
De Schieveen polder doet zijn naam als Pure Polder eer aan en zuivert het water. Rie ilters zorgen voor schoon water in de boezem en ecosloten zorgen voor een goede biodiversiteit, samen vormen zij de watermachine.
De Pure Polder kan zijn eigen water verkopen op in het theehuis en regelmag zijn er waterlessen te volgen in de school.

KRACHTGROEN
gebiedsontwikkelaars

schets 4 - poldermozaïek
Het land verandert met de seizoenen, elk afzonderlijk deel is per seizoen te regelen. Er zijn wisselende polderpeilen, deze zorgen voor een
rijke natuur en voor het rijke landleven. Met de jaren verandert de polder ook, de polder groeit als een mozaïek uit tot een prachg weidevogelgebied met verschillende peilniveaus goed voor boer en voor vogel. Door de randen anders in te vullen dan het binnengebied wordt
de weidsheid en openheid van de polder, het mooie plekje, gewaarborgd.

KRACHTGROEN
gebiedsontwikkelaars

arkel metronieuws 1 maart 2011 over ganzen eten

Actueel arkel over de eetbaarheid van ganzen. Waarom eten Nederlanders geen ganzen? Het aanbod is
groot genoeg. Dit arkel gaat er verder op in.

POLDERKALENDER
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CONCEPT IN ONTWIKKELING ... WORDT VERVOLGD IN 2011

P O L D E R

21 maart - april - mei - juni

21 juni - juli - augustus - september
poldersuikerfeest
Thee paviljoen: Theepluk tuin (kammille/munt zelf oogsten)

fietsroutes/ ruiterpad tijdelijk dicht

Schapentocht : mee met de herder als hij

broedseizoen weidevogels/ Grutto‘s

in zestienhoven gaat grazen?
Feestelijk openen van de vogeltorens

natuureducatie: vanuit vogeltoren spotten

Landmarkt : verkoop streekproducten

les in speelschuur over weidevogels

(route van markten van stad naar polder)

bloemzaad inzaaien/ akkerranden

Natuureducatie = Poldersafari/
verkoop streekproducten

slootjescheppen(kikkerdril)

vogelspotters - vliegveldspotters

doorgaande fietsroutes/ ruiterpad open?
koeien op de wei / schaapscheren?
poldergolf/ voetbal slootspringwedstrijd?

LENTE
HERFST

ZOMER

stadslandbouw

WINTER
5 februari lammetjesdag

koeien op de wei

het gemaal theepaviljoen

Boerenerf-route / Verlichte Boerderijenroute

Landart in de polder (Boijmans?)
Land markt / augustus oogstfeest / Lennopolderburger
Schaapstruien breien met Christine Meindertsma?
theepaviljoen / landschaps schildercursus met Boijmans
Wildbanket (Ganzengerechten etc.
bloembollen kopen/ planten
Grasmaaien/hooibalen weekend: kinderen

Samen met Eetbaar Rotterdam)
schaatsroute (koek en zopie)
sleepark

23 september - oktober - november - december

22 december - januari - februari - maart

colofon:
Dit verslag over de Schieveense polder is een uitgave van Xplorelab, Provincie Zuid-Holland en Krachtgroen gezamenlijk. Deze publicae is
in het kader van het innovaeproject Green & the City.
Dit project is een co-creae van diverse parjen, zowel stedelijk als landelijk; Stadsregio Roerdam, Wageningen Universiteit, het Landbouw economisch instuut, Schng Roerdamse Oogst, Groenservice Zuid-Holland en de ondernemingen Heerlijk Vers en Condent
Communies,en op deelonderzoeken de gemeente Midden Deland en de gemeente Roerdam.

tekst en redace:
Ineke den Heijer, Xplorelab, provincie Zuid-Holland (projectleider Green & the City)
Krachtgroen: Nienke Bouwhuis, Suzanne Loen en Bruno Wöber

ontwerp kaarten en schetsen:
Krachtgroen

opmaak:
Krachtgroen

Met dank aan:
Nico van der Wel (voorzier Agrarische natuur vereniging Vockestaert), Arie van Wouden (Agrarische natuur vereniging Vockestaert),
Lenno Hoogerbrugge (boer in het gebied), Paul Scheepens (bewoner in het gebied) Jan-Dirk Rodenburg (boer in het gebied), Dirk Kunst
(natuurmonumenten) en André Rijsdorp (Natuurmonumenten)
En speciale dank aan Jan van den Brand (Groenservice Zuid-Holland).
Deze publicae is mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en door TransForum.
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