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De ToekomstTour :: Waarom?
Bent u in 2025 nog dezelfde persoon als nu? Of heeft u andere wensen en behoeften? Rijden we nog
in dezelfde auto’s? En leven we nog in dezelfde gemeente? Als gemeente moet je vooruit durven
kijken. Om nu al na te denken over de toekomst en hoe we
in die toekomst als gemeente willen bestaan. De gemeente
Albrandswaard kijkt tijdens het project Toekomstvisie
Albrandswaard 2025 naar de horizon. Dat doen we niet
alleen. Samen met inwoners, ondernemers en
maatschappelijk middenveld proberen we in grote lijnen
onze koers naar de toekomst te zetten. Tenslotte is de
gemeente van ons allemaal.
Daarom worden op verschillende momenten tijdens het
vormen van de toekomstvisie 2025 bijeenkomsten voor
bewoners georganiseerd. In plaats van één centrale
bijeenkomst in het Gemeentehuis, trekt de ToekomstTour de
wijken in. Met een totaal van vijf bijeenkomsten in de maand
mei, is er altijd wel een van de bijeenkomsten in de buurt.
Tijdens de eerste serie bijeenkomsten, ook wel ‘de ToekomstTour’ genoemd, staat het verzamelen
van meningen en wensen centraal. In deze fase van het project stelt de gemeente een ‘agenda’ voor
de toekomstvisie op. Een document waarin zoveel mogelijk ideeën, meningen, wensen en behoeften
zijn opgenomen. Met dat document gaan we verder het project in, om uiteindelijk tot een
toekomstbeeld te komen, waar de mensen van Albrandswaard zich in kunnen vinden. Het is daarom
van groot belang, dat we niets op die agenda vergeten te zetten. Tijdens de bijeenkomsten in mei,
heeft u de gelegenheid om uw bijdrage te leveren.

Wist u dat…
De bijeenkomsten niet de enige manier zijn om uw bijdrage te leveren aan de toekomst? Ook
onze nieuwe website geeft u de mogelijkheid mee te denken over 2025. Op
www.albrandswaard2025.nl kunt u, behalve alles lezen over het project, ook actief meedoen.
Uw eigen blogs schrijven, discussiëren op ons forum, reageren op stellingen, uw mooiste
foto’s uit de omgeving inzenden, het is allemaal mogelijk op ons digitale thuis. Zo helpt u ons
de grote lijnen naar de toekomst uit te zetten, gewoon vanuit uw luie stoel!
Ook het laatste nieuws vindt u op www.albrandswaard2025.nl. Laat u het nieuws liever naar u
toekomen? Dan abonneert u zich gewoon op de nieuwsbrief en wordt deze regelmatig naar
uw e-mailadres verstuurd.
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De ToekomstTour :: Wat is er te doen?
De bijeenkomsten waren anders ingedeeld dan de
meeste mensen gewend zijn van de gemeente. Een
inloopavond, met verschillende activiteiten waar
meningen vast worden gelegd. Zo is er tijdens deze
avonden bijvoorbeeld een tekenaar aanwezig, die
beeldend de meningen van aanwezigen weet vast te
leggen. Tekenaar Hans Jan Rijbering weet in relatief
korte tijd een aantal zeer treffende cartoons op papier te
zetten, die de onderwerpen die besproken worden
verbeeld.

.

Ook kan er via de babbelbox een videoboodschap worden achtergelaten. De videozuil maakt het met
één druk op de knop mogelijk om in beeld en geluid uw standpunt duidelijk te maken. Natuurlijk kan er
ook gewoon een formulier ingevuld worden om uw mening vast te leggen.

Een goed gesprek
De aanwezigheid van wethouders en raadsleden maakten in ieder geval dat alle voorbereidingen voor
een goed gesprek waren getroffen. De bijeenkomsten hebben dan ook veel vruchtbare discussies
opgeleverd. Pijnpunten zijn uitgesproken, evenals de waarden en kwaliteiten van de gemeente
Albrandswaard die we in de toekomst moeten beschermen.
Door middel van een voorwerpen koffer werd het gesprek aangewakkerd. Een koffer vol met de meest
uiteenlopende voorwerpen staat tijdens de bijeenkomst uitgestald op een tafel, centraal in de
betreffende ruimte. Gespreksleider Hans Karssenberg (STIPO) maakte aan de hand van de
voorwerpkeuze een ‘schilderij van de toekomst’.
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Portland :: Wijkcentrum Hof van Portland
Kaart met kunstbeelden opblaasvarkens; relax-kussentje
Staat voor de wens om meer speelvoorzieningen te
krijgen, het buitenzwembad dat terug moet komen, het
groen blijven van de gemeente en het behoud van rust.
Thuis in de tuin zitten en fietsen in het Buytenland. De
Albrandswaard moet het recreatieve karakter meer
ontwikkelen, maar moet NIET het recreatiepark van
Rotterdam worden; anders was je wel ergens anders gaan
wonen.

Peer
Staat voor fruitbomen, het groen houden van het buitengebied, niet dicht bouwen. Wel beter ontsluiten
voor gebruik, meer fiets- en wandelpaden; maar ook renclubjes zodat vrouwen met elkaar sneller ’s
avonds durven te gaan rennen.
Het fruit staat ook letterlijk voor veel fruit in het buitengebied en in de woonwijken (eetbare
plantsoenen): aardbeien, appels, peren.
Koffielepel
Staat voor de verbinding tussen bewoners: samen koffie en thee drinken bij elkaar thuis gebeurt al
heel veel in Portland. Nu is het nog thuis, straks zou de verbinding in een nieuw theehuis moeten
gebeuren.
Pinkpop kaartje
Vorig jaar trad Guus Meeuwis op in het Park van Rhoon. Buitenconcerten zijn heel leuk, één of twee
keer per jaar zou er een buitenconcert moeten zijn, of een braderie. Het Grienden Popfestival is ook
uitstekend.
Pakje sigaretten
(Jongeren:) moet verboden worden, je wordt er ziek van. Op school staat beginnen de eersten met 10
jaar en staat iedereen vanaf 13 jaar al stiekem op het schoolplein te roken.
Geen voorwerp
Veilige fietsroutes rond en naar de scholen. Er is bij basisscholen nu te veel conflict tussen ouders die
hun kinderen per auto wegbrengen en fietsende kinderen. Een praktische oplossing zou het invoeren
van een continurooster zijn, dat scheelt twee keer per dag halen/brengen en dus ook twee keer per
dag een gevaarlijke situatie.
Er is een groot tekort aan tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.
Er is nu een piek onder kinderen van groep 3. Je kunt nu uitrekenen dat er over 5 tot 10 jaar een grote
golf jongeren zal ontstaan. De eerste komen overigens nu al van de basisschool. Wat kunnen we
doen om beter op die groep jongeren, voor wie weinig is te doen, te anticiperen? Jongeren zelf die op
de inloopavond aanwezig zijn geven aan dat ze wensen: skatebaan, ballorig, crossbaan,
hardloopparcour.
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Veiligheid onder jongeren is ook een belangrijk thema. Het Jongerenwerk zou in Portland alerter
moeten zijn. Juist hier zijn er veel tweeverdieners die relatief minder aandacht aan hun eigen kinderen
kunnen besteden. Dit vraagt om extra aandacht.
Tot slot: welzijn signaleert dat ze het wijkhuis in Portland gemakkelijk commercieel zouden kunnen
verhuren aan allerlei geïnteresseerde partijen. Dat mag op dit moment echter niet op grond van de
verordening. Is dat nog wel van deze tijd? Juist als de gemeente gaat bezuinigen, moet de gemeente
overwegen ruimte te bieden voor commerciële activiteiten in welzijnshuizen.

Tekeningen Hans Jan Rijbering
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Rhoon Noord :: Basisschool 'De Overkant'
Banaan
Staat voor een supermarkt voor de eerste levensbehoefte.
Deze is nu in het dorp Rhoon. Voor de toekomst moet
detailhandel voor de dagelijkse boodschappen worden
behouden.
Als toekomstbeeld werd er geopperd om dit als supermall te
realiseren, een grote retailfunctie tussen de dorpen in te
bouwen, waar alles aanwezig is. Naar Engels, Franse en
Duitse voorbeelden. Als locatie hiervoor werd de Rhoonse
baan genoemd (Carrefour?).
Speelgoedauto
Staat voor een mogelijk transferium, naast de hierboven genoemde supermall. Overstapplek van auto
naar metro, bus of tram.
Schroevendraaier
Heropbouw / upgraden van het centrum. Dit is daarmee een ander scenario dan de hiervoor
genoemde supermall.
Sleutel
“De deur is open, maar we hebben wel zelf de sleutel.” Staat voor zelfstandigheid: ook in de toekomst
is Albrandswaard een zelfstandige gemeente. “Niet het stadhuis in Rotterdam.”
Peer
Albrandswaard is een agrarische gemeente. Deze identiteit voor de toekomst bewaren. Het weinige
land dat nog echt agrarisch wordt benut, behouden voor de toekomst. Of zelfs een nieuwe invulling
geven: stadslandbouw.
Sigarettenpakje
Zwerfvuil is in de toekomst verdwenen. Hier eventueel aparte programma’s op zetten (zoals door
langdurig werklozen).
Scharnier
De buurten en wijken werken in 2025 als scharnierfunctie naar andere buurten en wijken. Op de
snijvlakken tussen de buurten en wijken kunnen sociaal maatschappelijke functies komen en is ruimte
voor ontmoeting in de openbare ruimte.
Poppetje
De mensen komen in de toekomst ook hier wonen voor de goede woningen, het dorpse karakter, de
rust en het groen, met de gemakken van de grote stad in de buurt.
Spookje (als symbool voor kinderen)
Kinderspeelplaatsen in de toekomst ook centraler tussen de wijken in (“niet meer in elke wijk”). Niet
alleen wipkippen, maar nieuwe invulling van spelen, zoals natuurlijk spelen. Ook (grotere) toestellen
zodat het aantrekkelijk en spannend blijft voor kinderen.
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Treinkaartje
De mensen wonen vooral in Albrandswaard en werken in de regio. Ook in de toekomst.
Het vervoer van en naar Rotterdam stopt te vroeg; als je naar het theater gaat met de metro
kom je ’s avonds niet meer thuis. In 2025 moet dat anders zijn.
Munt
De gemeente moet een “geldboom” zien te creëren. Hoe komt het (ook uit de regio) meer naar
Albrandswaard toe. Regiogelden van overheden, maar ook door dagjesmensen die de gemeente
bezoeken. “Welke zaadjes kan de gemeente nu planten om in de toekomst te kunnen oogsten.”
Astrix-poppetje
- Er zijn nu 3 jongerenplekken; dit in de toekomst terugbrengen naar 1 grotere aantrekkelijke
jeugdsoos.
- Jongeren meer triggeren om mee te denken. “De toekomst gaat om hen. Waar zijn ze. Actiever
benaderen?” Het instroompunt in Portugaal is een mooie plek om jongeren te benaderen.
Kussentje “Relax”
Richting 2025: kalm aan blijven doen en relativeren. Niet te veel (willen) investeren en niet te snel.
Houten poppetje
Ouderen ook huisvesten aan de rand van het dorp bij het groen (hier was een meningsverschil over)
USB-stick
ZZP-ers in de dienstensector neemt toe: in 2025 zijn er meer voorzieningen voor hen in de kernen van
de dorpen.

Tekeningen Hans Jan Rijbering
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Rhoon Zuid :: ‘t Centrum
Opmerking vooraf: het kiezen van een voorwerp diende als hulpmiddel om de belangrijkste wens voor
de toekomst te verwoorden, een kwaliteit die er dankzij de toekomstvisie zou moeten komen, een
kwaliteit die juist zou moeten worden behouden, of iets wat juist weg zou moeten.
Het kiezen van een voorwerp was geen doel op zich, dus als bewoners iets kwijt wilden waar ze niet
zo snel een voorwerp bij konden vinden mocht dat natuurlijk ook worden ingebracht. Om die reden
staat er bij sommige punten ‘geen voorwerp’.
Peer
Staat voor Albrandswaard als in alle opzichten duurzame gemeente:
-

Halvering CO2 uitstoot

-

Zie visie Rabo voor BAR-gemeenten, heeft gemeente nog niet
opgepakt

-

Energiezuiniger

-

Goede milieukwaliteit: lucht, bodem, geluid

-

Aansluiten op Rotterdam Climate Initiative en/of op visie van
Stadsregio voor duurzaamheid

Groene tennisbal
Staat voor groen houden door recreatie uit te breiden, anders rukt
daar de stad op. Vooral het groen langs de Maas, Grienden.
Albrandswaard mag niet zodanig aan Rotterdam vastgroeien dat je
het gevoel van een voorstad ontstaat. Verder ook groen binnen de
dorpen, rondom de pleinen (die nu heel kaal zijn). In het algemeen
is het gevoel dat er te veel volwassen bomen te gemakkelijk en
zonder kapvergunning worden weggehaald.
Groene draak
Staat voor groen, dieren, stadslandbouw zoals bij Buytenland, ook als economische drager; in
combinatie met recreatie, natuur- en milieueducatie. De Rotterdamse Oogst, meedoen?
Lampje
Staat voor betere verlichting. De verlichting in de Parallelstraat is te fel; kan bijvoorbeeld na 3:00 uur ’s
nachts de helft niet uit? Het Postlaantje en het Louwerensplein zijn bijvoorbeeld weer slecht verlicht.
Geen voorwerp
Gevoel dat de gemeente te weinig vat heeft op ontwikkeling. Bijvoorbeeld: Poortugaal krijgt een tweede
supermarkt, wat de kans groot maakt dat de eerste kapot gaat – terwijl er in Rhoon mogelijk ook nog
één bij komt?
Geen voorwerp
Verschil tussen Poortugaal en Rhoon: Poortugaal was rood, Rhoon meer CDA/VVD. Speelt nu nog
enigszins maar de volgende generatie zal dit verschil al niet meer voelen.
Rustiek flesje
Staat voor behoud en hergebruik van historische panden. Er zijn en worden er nog steeds te veel
gesloopt, zoals nu pas het oude Koetshuis. Meer renoveren en hergebruiken. Kijk naar de oude
kalender van de Kerk Oud Rhoon, in Rijsdijk staan er twee gebouwen op die er nu ook nog staan, maar
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te veel is verdwenen. Villa Hendrina is belangrijk. Je moet het aangezicht fraai houden en de
herinnering uit de jeugd levend houden.
Ronde CD-vorm
Voorkeur: maak van Rhoon een bolvorm, als je woningen gaat bijbouwen, maar hou het daarbuiten dan
ècht groen met akkerbouw, betere paden voor fietsen en ruiterpaden ertussendoor.
Auto
Staat voor dat er geen toename van het autoverkeer in het centrum van Rhoon mag komen. Er is veel
sluipverkeer. Je zou het verkeer weer meer over het dorp moeten verdelen door de afgesloten
doorgangswegen weer meer open te stellen. De Rivierweg (+viaductweg) zou meer een ontsluitingsweg
moeten zijn. De dijkdorpen met het lint bestaan nog steeds. De Dorpsdijk biedt te veel ruimte voor
doorgaand verkeer, waarom is dat?
Geen voorwerp
Er moet meer ruimte voor voetgangers en fietsers komen, in, maar ook tussen de dorpen. De paden
moeten goed verlicht zijn.
Geen voorwerp
De komende 15 jaar moeten er veel meer voorzieningen komen voor de vergrijzing. Er zal meer
particuliere verzorging nodig zijn, meer appartementen in een mooie omgeving en dichtbij de mensen
(Portland is voor veel ouderen uit de gemeente te ver). ’t Licht is een goed voorbeeld. Servicewooncentrum Gijsseland is een slecht voorbeeld, want te veel weggestopt, geen winkels in de nabijheid. De
Klepperwei is erg gedateerd. Argos: meer integreren met de omgeving.
Kompas
Staat symbool voor het wandelen. Buytenland is nu al heel mooi. Als Staatsbosbeheer het overneemt,
gaat het onderhoud er dan niet vreselijk op achteruit. Het prettige van Rhoon Noord is dat je in 2
minuten ‘buiten’ bent. Snel in het groen zijn is een belangrijke, te behouden kwaliteit van de
Albrandswaard, dus groene verbindingen goed zoveel mogelijk het centrum in laten doorlopen, ook als
er eventueel nog een keer wordt bijgebouwd.
Geen voorwerp
Woningbouw: inbreiding voor uitbreiding.
Geen voorwerp
Dorps = laagbouw, groen, rust, niet te hoogwaardig voorzieningenniveau (dat accepteren we dan),
laagdrempelige gemeenschap.
Leeg pakje sigaretten
Staat voor dat er (te) veel zwerfvuil op straat is. Bijvoorbeeld jet Valckensteynse Bos: organiseer
projecten op scholen voor bewustwording; beter beheer; geef een flinke boete net als in Singapore
(€ 250 als je iets op straat gooit). Organiseer 1x per jaar een actie ‘Opzoomeren’ met de bewoners. Laat
ook de werknemers mee doen. Bijvoorbeeld het kantoor van Forta: veel onkruid op het trottoir, slecht
visitekaartje voor de gemeente, want hier komen veel bezoekers binnen en dit is hun eerste indruk.
Geen voorwerp
Àls je moet samengaan, doe dat dan in BAR, niet in Rotterdam.
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Handdoek klemmetje
Staat voor meer vasthoudendheid bij gemaakte plannen. De gemeente had een burgerpanel, maar het
kwam niet van de grond. We hebben het 3 jaar volgehouden. Er moet iemand binnen de gemeente zijn
die aanspreekpunt is. De gemeente vroeg het burgerpanel wel om ideeën, maar er gebeurde nooit iets
mee. Op zich heeft de gemeente bij nieuwe plannen wel een cultuur van goed overleg en
samenwerken. Maar niets doen met bewonersinitiatieven is dodelijk. Enige tijd geleden hebben we
onszelf de vraag gesteld: zal de gemeente ons missen als we onszelf opheffen? Pijnlijk genoeg
moesten we die vraag met ‘nee’ beantwoorden; en dat was ook tegelijk het besluit om te stoppen.
Geen voorwerp
De openbare ruimte moet op een hoger peil dan nu. Bijvoorbeeld:
-

open bestrating waarin water beter kan weglopen (want het gaat meer en heviger regenen)

-

dagelijkse routes van en naar metro groener aankleden

-

Cradle to Cradle, 100% herbruikbare materialen gebruiken, gemeente moet voorbeeld geven, bedrijfsleven kan
hier ook veel meer mee

-

Groen: diversificatie. De parken nu bestaan allemaal uit gras + bomen. Punt. Meer natuurvriendelijke oevers
introduceren, variatie in overgangsgebieden, biodiversiteit.

-

Recreatiegebieden beter ontsluiten: betere wandel- en fietspaden.

Tekeningen Hans Jan Rijbering
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Poortugaal Noord :: Gemeentehuis
Opmerking vooraf: het kiezen van een voorwerp diende als hulpmiddel om de belangrijkste wens voor
de toekomst te verwoorden, een kwaliteit die er dankzij de toekomstvisie zou moeten komen, een
kwaliteit die juist zou moeten worden behouden, of iets wat juist weg zou moeten.
Het kiezen van een voorwerp was geen doel op zich, dus als bewoners iets kwijt wilden waar ze niet
zo snel een voorwerp bij konden vinden mocht dat natuurlijk ook worden ingebracht. Om die reden
staat er bij sommige punten ‘geen voorwerp’.
Peertje (lamp)
Laatste peertje moet in 2025 verdwenen zijn.
Alles moet op LED. De Albrandswaard moet
groen zijn, ook in zijn energiegebruik, èn zijn
energievoorziening: self-supporting in de
energiebehoefte, windturbines en zonnecellen.
Figuur dat afschermend gebaar maakt
Meer en betere afscherming van de Rijksweg
A15 nodig ter hoogte van de Rijsdijk / Groene
Kruisplein. Een geluidswal of geluidsscherm zou
ideaal zijn maar is voor het aantal huizen dat
hier staat mogelijk te duur, maar het terug laten
groeien van bomenrijen zou ook al heel veel
geluid wegvangen.
Een peer
Duurzame stadslandbouw, duurzame voedselproductie dichtbij huis. De Buytenhof, Van der Linde op
de Oudeweg, Vos aan de Korteweg, De Klerk aan de Essendijk en bij Delta worden al lokaal gemaakte
producten verkocht.
Geen voorwerp
Het zou mooi zijn als er betere jongerenvoorzieningen komen in Portland, en als we daar op creatieve
manier de geluidswal voor kunnen gebruiken.
Geen voorwerp
Is 15 jaar niet veel te kort voor een lange termijn visie? Hoe lang lopen bouwprojecten al wel niet
voordat ze op gang komen? Zou 30 jaar niet een veel betere termijn zijn?
Tennisbal
Staat voor alle sportvoorzieningen (voetbal, hockey, tennis, schietvereniging, etc) geconcentreerd aan
de zuidkant van de polder Albrandswaard. Voordelen: een mooie, centrale ligging waardoor er minder
verkeer door de dorpen zelf heen moet rijden; elders komt grond vrij voor andere invulling; buitensport
levert een groener beeld op dan wanneer de polder volgebouwd wordt met woningbouw.
Schroevendraaier
Staat voor een goede onderhoudsgemeente, geen groeigemeente.
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Figuur
De mens centraal! Niet het geld centraal.
Geen voorwerp
Er moet een grotere betrokkenheid van burgers komen. Maar… dan moet de gemeente wel meer eerst
zijn eigen ideeën gaan laten zien. Open beginnen is op zich goed, maar daarmee krijg je de mensen
niet op de been. De gemeente moet eerst zelf wat willen.
Kompas
Staat voor de eigen koers in zelfstandigheid kunnen uitstippelen. Het is belangrijk dat de gemeente
zelfstandig blijft zodat we zelf over onze toekomst kunnen blijven beslissen. In elk geval moet
voorkomen worden dat Albrandswaard deel gaat uitmaken van Rotterdam (want dan bestuur op veel te
grote afstand en grotere neiging tot helemaal volbouwen van het landelijk gebied, wat niet mag
gebeuren). Als er toch een samenvoeging nodig is, dan liever met Barendrecht, want dan blijft het
bestuur dichterbij en zal de leefomgeving meer kwaliteit houden.
Kunstopblaasvarkens bij culturele buitententoonstelling
Staat voor kunst in de openbare ruimte. In elk geval behoud van wat er is. Ook blijven organiseren van
culturele activiteiten: vorige week was er het atelierweekend, geweldig. Meer samenwerken met lokale
kunstenaars om buiten exposities te maken.
Spons
Staat voor schoon, heel en veilig. Goed beheer is belangrijk. Het beheer rond de winkels van de
Waalslop moet beter. Maar ook de bewoners zelf mogen best meer de handen uit de mouwen steken.

Tekeningen Hans Jan Rijbering
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Poortugaal Zuid :: 18 mei :: De Brinkhoeve
Nijntje poppetje
In Poortugaal Noord is bijna geen speeltuin te
vinden, terwijl het juist een hele kinderrijke wijk is.
Wat er is, is heel karig, wipkip niveau. Waarom zijn
er geen bouwwerken waar je in kunt klimmen?
Voor de oudere kinderen is het belangrijk om de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs uit te
breiden. Nu wijken kinderen uit naar Hoogvliet,
Spijkenisse of Rotterdam.
Achterlicht
Albrandswaard moet met een eigen baken meer
zichtbaar worden. Waar valt het mee op?
Fotorolletje
Het ziet er zo mooi uit dat je er de ene foto na de andere van wilt maken.
Lenzendoosje
Er is een hoger zorgniveau nodig. Je kunt als je kind net is geboren niet met de fiets van Poortugaal
naar Rhoon komen; dus ook in Poortugaal voorzieningen voor kleine kinderen nodig.
Ook betere ouderenzorg: veel mensen hebben nu moeite om in de plaats waar ze al wonen een plek in
het zorgtehuis te krijgen. Langer thuis blijven wonen hoort hier ook bij, en dan wel ondersteund door
voldoende voorzieningen in de dorpen, en goede woningen voor ouderen; niet achterin maar in het
centrum van het dorp.
Markeerstift
De toekomst goed vastleggen! Kies een koers en hou daar consistent aan vast.
Geen voorwerp
Veiligheid, agenten zichtbaar op straat. Bewoners hebben het idee dat er flink wordt gedeald bij
De Parel, het metrostation en op de parkeerplaatsen in het recreatiegebied.
Nederlandse klompjes
Landelijk, Hollands karakter behouden. Bijvoorbeeld de Kasteeltuin. Geen hoogbouw, maak het niet
stedelijk.
Mobiele telefoon
Wees een moderne, bereikbare gemeente die steeds gebruik maakt van de meest moderne
communicatiemiddelen, bijvoorbeeld SMS-alert vanuit politie bij rampen.
Blikopener
Meer terrasjes, bijvoorbeeld aan het water om te kunnen genieten van de passerende schepen; wel de
natuur voldoende overeind houden. Balans tussen vinden.
Zonnebril
Kunnen recreëren. Er moet meer komen dan er nu is!!! Het zwembad moet weer open, kinderen
moeten goed zwemles krijgen. Mensen wijken nu uit naar De Fakkel in Ridderkerk. Maak verder
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natuurspeeltuinen. De Oude Maas moet veel meer bij het dorp worden betrokken; juist aan het water is
het zo gezellig.
Beeldjes uil en stier
Staan voor de natuur. Het Kijveland heeft heel veel vogels, alle soorten vogels van de streek zijn er te
vinden. Behoud de natuur die er is. Maar maak ook de dorpen zelf groener met parkjes, en onderhoud
het groen dat er is binnen de dorpen beter. Er zijn verder de laatste tijd veel te veel bomen gekapt.
Stempel ‘BETAALD’
Bewaak de kosten!
Geen voorwerp
Blijf zelfstandig als gemeente; idem voor de corporaties in beide dorpen. Dat houdt de dienstverlening
kleinschalig, menselijk, benaderbaar en dichtbij.
Paperclip
Er moet meer samenhang komen tussen de verenigingen. Er is al wel veel samenhang op dit moment,
maar dit beeld is vooral ingegeven door de angst dat de gemeente door de bezuinigingen veel gaat
kwijtraken.
Geen voorwerp
Moet er een parkwachter komen in de buitenparken en recreatiegebieden, om toezicht te houden en als
gastheer op te treden?
Dobbelsteen
We krijgen steeds meer te maken met mediterraan weer. Dat betekent meer behoefte aan spel en
plezier op pleintjes, met name in het centrum. Schaken op het plein, etc. Het P-terrein bij de supermarkt
in Poortugaal zou meer een echt verblijfsplein moeten worden. Ook het gebied bij de jachthaven leent
zich voor veel meer sport en spel.
Geen voorwerp
De Rhoonse Grienden moeten worden behouden!
Geen voorwerp
Wensbeeld voor buitengebied: biologisch, bewust, genieten van smaak, verse groente aan huis
geleverd (het wekelijkse kratje vers van het land) of via verkoop in het landelijk gebied aan huis.
Geen voorwerp
Delta als bindende factor tussen Rhoon en Poortugaal. Relatie Delta-Rhoon en Delta-Poortugaal. Delta
organiseert van alles: kaarsenmakerij, repro, planten, schilderen, tekenen, etc etc. Delta kan heel goed
de bindende factor tussen dorpen in de Albrandswaard worden/zijn!
CD
Evenementen zijn belangrijk. De CD staat voor het Rondje Albrandwaard = succes voor alle leeftijden,
bands in alle cafés. Griendpop is ook groot succes. Er moet veel te doen zijn voor de jeugd (anders
gaan ze hangen). Voorbeeld is zomerkamp: duurt nu 1 week, maar vakantie is minstens 6 weken.
Waarom niet verlengd ook in de andere weken van de zomervakantie?
Geen voorwerp
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Sportvelden NIET concentreren tussen de dorpen in, maar vasthouden in de dorpen zelf; laat de dorpen
zien doordat bezoekers aan de sportvelden eerste door het dorpshart heen moeten rijden.
Geen voorwerp
Je moet de dorpen meer met elkaar verbinden!
Ziel:
-

wondermooi

-

kleinschalig

-

dorps, ons kent ons

-

betrokkenheid

-

gezellig

-

recreëren, je werkt in de drukke stad, en het is fijn die nabij te hebben, maar hier komt je thuis en kun je het
van je af laten vallen; overigens wel handig, alle faciliteiten van de stad op een steenworp afstand.

Belangrijke organisaties:
-

voetbalverenigingen (vier in Poortugaal)

-

ANBO, PCOB

-

Boerderijtje in Rhoon

-

Jongerencentra? JCAP Jongerenvereniging.

-

De Ronde Tafel

-

Vrouwen van Nu

Kern: de spanning dichtbij, de ontspanning van binnen
Geen voorwerp
De Rhoonse Grienden behouden.

Tekeningen Hans Jan Rijbering
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De ToekomstTour :: Ondernemerstafel 28 juni
Na de vijf wijkbijeenkomsten in mei organiseerde de
gemeente tevens een speciale bijeenkomst voor
ondernemers in Albrandswaard; de Ondernemerstafel.
Tijdens deze avond probeerde de gemeente inzicht te
krijgen in de belevingswereld van ondernemers. Hoe
kijken zij naar de toekomst? Hoe zien zij de rol van de
gemeente in de toekomst? Op deze en andere vragen
probeert de gemeente een antwoord te vinden.
De bijeenkomst werd niet zo drukbezocht als van tevoren
gehoopt. Ondanks dat de opkomst dus wat aan de lage
kant was, waren de gesprekken niet minder interessant.
Na de opening van Wethouder Bert Euser (EVA) nam
StiPo’s Kees Janssen het woord.
Op www.albrandswaard2025.nl kunt u alle tekeningen
van Hans Jan Rijbering bekijken.

Schilderij van de toekomst
Door middel van een voorwerpen koffer werd het gesprek
aangewakkerd. Een koffer vol met de meest uiteenlopende
voorwerpen staat tijdens de bijeenkomst uitgestald op een tafel,
centraal in de betreffende ruimte. Kees maakte aan de hand van de
voorwerpkeuze een ‘schilderij van de toekomst’. Op die manier
bespraken de aanwezigen bijvoorbeeld de waarden en kwaliteiten
van de gemeente Albrandswaard die we in de toekomst moeten
beschermen.

Opmerking vooraf: het kiezen van een voorwerp diende als hulpmiddel om de belangrijkste wens voor
de toekomst te verwoorden, een kwaliteit die er dankzij de toekomstvisie zou moeten komen, een
kwaliteit die juist zou moeten worden behouden, of iets wat juist weg zou moeten.
Het kiezen van een voorwerp was geen doel op zich, dus als bewoners iets kwijt wilden waar ze niet
zo snel een voorwerp bij konden vinden mocht dat natuurlijk ook worden ingebracht. Om die reden
staat er bij sommige punten ‘geen voorwerp’.
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Persoonlijk
Staatslot
Het staatslot staat voor het feit dat wonen in Albrandswaard wordt gezien als een lot
uit de loterij. Het dorpse, het groene en de voorzieningen in de buurt maken dat
eenieder zich hier snel thuis voelt en niet snel de neiging zal hebben te verhuizen.
Plakband
Het plakband staat voor de ‘trekpleister’ Albrandswaard. Albrandswaard (Rhoon)
trekt vanwege het dorpse en sociale karakter. Je kunt verhuizen naar een andere
plek, maar de gemeente zal altijd blijven trekken.
Poppetje
Het poppetje staat voor mensen. De gemeente is kleinschalig, maar ook ruim en
groen. De omgang van mensen met elkaar is erg belangrijk. Men kan hier de deur
achter zich dicht trekken, maar ook gemakkelijk mensen ontmoeten. Het staat ook
voor een samenleving waar mensen zich voor willen inzetten, zodat ze samen iets
tot stand kunnen brengen. Je moet willen geven, om iets terug te krijgen.
Klompen
De klompjes staan voor historie. Het is prettig wonen in Albrandswaard, er zijn veel
voorzieningen en het is dicht bij de stad. De rust en wonen in het groen zijn het
grootste pluspunt. De historie geven een eigen identiteit aan Albrandswaard.
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Zakelijk
Spons
De spons staat voor de zuigende werking en de aantrekkende kracht die
gegenereerd moet blijven worden. Er wordt aan de aantrekkende kracht gewerkt,
daar is bijvoorbeeld de winkeliersvereniging Poortugaal wel al mee bezig, met de
beperkte middelen die zij hebben.
Medicijn
Het medicijn staat voor ouderenzorg. Het aanbod is te laag. Er is enorm veel vraag,
maar daar kan niet altijd aan voldaan worden.
Sleutel
De sleutel, omdat Albrandswaard deuren opent voor ondernemers. Het is centraal
gelegen en biedt enorm veel mogelijkheden. Het is een bijzonder gebied, dicht bij de
haven maar toch in het groen. Klanten zijn hier bijvoorbeeld goed te verwelkomen.
Lamp
De lamp staat voor creativiteit en ondernemersgeest. De bijdrage van
Albrandswaard aan de regio kan zijn dat veel starters en zzp'ers zich hier zullen
vestigen. Er is hier veel ruimte en er zijn veel mogelijkheden. De gemeente moet op
zoek naar creatieve, ondernemende mensen (jong en oud) die een bijdrage leveren
aan Albrandswaard. Als we maar goed weten te netwerken door bijvoorbeeld
samenwerkingsverbanden te sluiten kun je in Albrandswaard ook goed groeien als kleine ondernemer.
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Brandsheet
Kees Janssen (StiPo) presenteert de brandsheet die StiPo heeft ontwikkeld. Dit geeft overzichtelijk
weer wat de input van de bewonersbijeenkomsten in mei zijn geweest en hoe dit tot elkaar verband
houdt. De lege plekken zullen ingevuld worden met de input die de bezoekers van de
ondernemersbijeenkomst leveren.
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Vervolgens ontstond er een interessant tafelgesprek, waarbij onderstaande citaten de besproken
onderwerpen goed weergeven.
“Een ondernemer zoekt altijd naar korte lijnen en efficiënte manieren om te werken. Dat hoeft niet
altijd het goedkoopste te zijn. Als er glasvezel ligt dan krijg je veel meer mogelijkheden. Faciliteren is
heel erg belangrijk, maar organiseren hoeft niet zo nodig. De gemeente zou bijvoorbeeld wel vier keer
per jaar gestopte en gestarte ondernemers bij elkaar kunnen brengen, om op die manier een netwerk
te creëren. Ondernemers zoeken hun eigen weg, maar het kan voor sommigen handig zijn ze te
stimuleren.”
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“In de zorg zou de gemeente juist weer wel moeten zorgen voor bijvoorbeeld huisvesting. Daarnaast
zou het wenselijk zijn als de gemeente zich inzet voor duidelijke informatie en communicatie richting
de consumenten, zodat iedereen weet wie ze waar voor moeten hebben. In de zorg kun je elkaar als
ondernemers wel goed vinden. De verschillende partijen begrijpen elkaar en omdat je elkaar nodig
hebt, zie je elkaar niet per definitie als concurrent.”
“De gemeente Albrandswaard is goed te bereiken, maar kan de gemeente de ondernemers wel
vinden? Er zou meer lokaal aanbesteed kunnen worden. Waarom van ver halen, wat je dichtbij kunt
krijgen? Uiteindelijk moet kwaliteit de maatstaf zijn. Dit onderwerp is momenteel wel onder de
aandacht en bespreekbaar, maar het zou een duwtje in de rug kunnen gebruiken.”
“We zijn een heel ondernemend dorpje en daar moeten we trots op zijn. We kunnen die identiteit in de
Toekomstvisie heel duidelijk neerzetten en dat moeten we ook doen.”
“We moeten er voor zorgen dat we vanuit een visie het wonen en werken in de gemeente
Albrandswaard interessant maken. De gemeente zelf is interessant genoeg, we moeten de kracht en
de parels van de gemeente goed vermarkten en duidelijk laten weten waar je voor staat en wat je in
huis hebt.”
“Er is behoefte aan meer veiligheid. Door de lage aangifteratio lijkt het soms veiliger dan het in
werkelijkheid is.”
Hans Jan Rijbering is tijdens de gesprekken druk in de weer geweest alles vast te leggen in zijn eigen
herkenbare tekenstijl. Alle tekeningen van Hans Jan zijn terug te vinden op de website
www.albrandswaard2025.nl, bij het online verslag.

Onderzoek Jillian Barendregt
Jillan Barendregt voerde een onderzoek uit naar de ZZP’ers in de gemeente Albrandswaard, bij wijze
van pilot. Aan de ondernemerstafel vertelde zij onder andere dat deze succesvol is gebleken en er
een enquête uitgezet zal worden in de gemeente. Dit wordt als samenwerking aan de ondernemers
aangeboden en de resultaten zullen in de maand september getoond worden. Er zou dan een nieuwe
bijeenkomst georganiseerd kunnen worden in september/oktober.
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Co-makersgesprekken
De gemeente Albrandswaard werkt aan een Toekomstvisie voor het jaar 2025. De Toekomstvisie
2025 richt zich op strategische vraagstukken op de middellange termijn. De gemeente is daarom
benieuwd naar de visie van een aantal personen die aantoonbare kennis hebben op cruciale
gebieden. Met deze mensen wordt een gesprek aangegaan in een originele vorm. Een uitnodiging
voor een dergelijk gesprek ziet er als volgt uit:
Wij stellen een originele gespreksvorm voor. U gaat met vertegenwoordigers van LTO,
Waterschap, enkele wetenschappers en ondernemers maar ook beleggers in grond, het gesprek aan
over de trends op het gebied van landschapsbeheer, mogelijke investeringsvoornemens in het
gebied en de verbinding tussen dorpskern en landschap.
Het gesprek maakt deel uit van een serie gesprekken met ondernemers, burgers en
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De gemeente wil op die manier gebruik
maken van de initiatieven en ideeën uit de samenleving. Wij hebben uw bijdrage nodig om de
toekomst van Albrandswaard mede vorm te geven. Wij vragen u om een gesprek van maximaal 3
uur (incl. lunch) op een locatie in de gemeente Albrandswaard. Wij beseffen ons dat een dergelijk
gesprek fors beslag legt op uw agenda. Albrandswaard staat echter voor uitdagende opgaven die
exemplarisch zijn voor gebeurtenissen elders in het land. Het interdisciplinaire karakter van deze
gespreksgroep zal ook u veel informatie brengen.
De gesprekpartners vanuit de gemeente Albrandswaard zijn Hans Karssenberg (STIPO) en Paul
Rijken (gemeentelijk projectleider). Het gesprek dient als belangrijke informatiebron voor het schrijven
van de eerste discussiescenario's van de Toekomstvisie. Onderin dit bericht kunt u meer lezen over
de Toekomstvisie. Wilt u meer weten over de doelstellingen van de Toekomstvisie voor de gemeente
Albrandswaard? Gaat u dan naar www.albrandswaard2025.nl of neem contact op met Rik van
Niejenhuis of projectleider Paul Rijken.
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Comakers :: Welzijn en Zorg
Aanwezig
- Frits Mulder, directeur Stichting Welzijn Albrandswaard
- Huub Straus, voorzitter raad van bestuur Argos Zorg groep
- Hans Baars, voorzitter WMO-raad
- Cees van der Kaaden, voorzitter WWZ-beraad
- Quido Maas, Welzijn Onderwijs en Sport gemeente Albrandswaard
- Paul Rijken, projectleider toekomstvisie Albrandswaard
- Hans Karssenberg, Stipo
- Verhinderd: René van Griensven
Beginvraag
Begin 2010 aan tafel gezeten voor onderzoek Compaenen WMO en samenwerking BAR. Nooit meer
followup gekregen. Afspraak is dat Quido Maas dit nagaat en terugmeldt aan de gesprekspartners.
Trends
1. Geldstromen verschuiven (en daarmee invloed en macht). Rijksoverheid trekt zich terug uit de
zorg, vraag wat de houdbaarheid van de beweging is (want politiek bepaald door de kleur van het
kabinet); een deel gaat naar de gemeente. Decentralisatie AWBZ, stukken uit AWBZ naar WMO:
verzorging en verpleging gaan naar de gemeente. En een deel van het geld (en dus ook de
macht) naar de zorgverzekeraars. Die zullen ook aan tafel moeten zitten. Hier is het CZ, maar die
heeft absoluut geen gevoel met de Albrandswaard. Geen discussie dat AWBZ verworden is tot
iets waarvoor het niet bedoeld was, dus helder dat daar nieuwe begrenzing nodig is. Maar
extreme mate waarin macht nu bij zorgverzekeraars wordt neergelegd kan over enkele jaren weer
anders zijn. Straks geen zorgkantoren meer, maar met 15 a 16 zorgverzekeraars te maken.
2. Kanteling van de WMO, van pamperen / vertroetelen naar zelfstandigheid bevorderen.
3. Zorggroep wordt corporatie. Indicatie van de verblijfsfunctie wordt afgeknepen; mislukt via de
indicatie. Nu worden clienten uitgesloten van de zorg. Daardoor krijgen zorgaanbieders ook
woningcorporatiefunctie. Sociale woningbouw, Huub Straus wordt steeds meer ‘sociale
woningbouwer’ naast de woningcorporaties.
4. Rol gemeente? Gemeente heeft nu al veel problemen om uitvoering te geven aan de uitvoering
van de welzijn en zorg. Bestaat Albrandswaard in 2025 nog wel? (Is wel uitgangspunt bij
toekomstvisie). In elk geval ten opzichte van het verleden meer continuïteit in de uitvoering van
gemeentebeleid nodig.
5. Verdere extramuralisering, maar niet onbeperkt. De geldstromen veranderen, maar het werk
inhoudelijk niet zozeer. De inhoud van de zorg verandert niet heel erg veel, maar nog niet duidelijk
hoe de intramurale bewoners nu straks in hun eigen woning betaald moeten en kunnen worden
met de helft van het geld. Minister wil scheiden van wonen en zorg overal doorvoeren maar dat is
onbetaalbare ambitie. Mensen aan de onderkant van de zorg horen meer in de wijken thuis.
Gebeurt hier op initiatief van Argoszorggroep zelf, geclusterd. Maar dat zijn ook niet de cohorten
die het geld kosten. Lage indicatie, die meer zelfstandig doen. Dan hou je de groep over die echt
ziek is en die zou je intramuraal moeten verzorgen, of dat nu in ziekenhuis of verpleeghuis is.
6. Wonen, welzijn en zorg. Als mensen meer thuis blijven wonen dan moet het wonen zo geschikt
zijn (rolstoeltoegankelijk, domotica) dat mensen er ook kunnen blijven wonen en de
zorgcomponent moet er goed naar toe worden gebracht. Dat geldt niet alleen voor ouderen, maar
voor alle leeftijdscohorten, ook jongeren en gehandicapten. In Rhoon wellicht mooie
seniorenappartementen, waar zorg ook kan worden georganiseerd. Laatst is er een rapport
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verschenen over aantal woningen dat hiervoor in de gemeente geschikt is en er is een
schrikbarend tekort. De paar plekken die je nog hebt moet je daarvoor invullen (nultredewoningen,
domotica gemakkelijk aan te brengen). Ook mensen beter in staat stellen eigen woning aan te
passen. Kan vanuit de WMO. Als je ieder appartement zodanig ontwikkelt dat het
rolstoeltoegankelijk is, deuren en gangen breed genoeg en badkamer/WC zodanig dat je met
rolstoel een draaicirkel kunt maken, makkelijk maken dat je domotica aanbrengt; dan ben je
eigenlijk al klaar. Ook de omgeving goed inrichten. Essendael: woningcorporatie krijgt
ouderenwoningen niet verhuurd, omdat er te weinig voorzieningen zijn. Je krijgt meer ouderen die
gewend zijn aan mobiliteit.
7. Lokale dagkliniek BAR? Ligduur in ziekenhuizen wordt van 10 naar 5 dagen teruggebracht. Dat
gaat nog verder terug. Je zult in elke kern een dagziekenhuis nodig hebben. Hier in BAR-verband
organiseren. Ziekenhuizen worden vooral betaald door de polikliniekopnames. Niet bij Delta
organiseren, want waarschijnlijk te veel het accent op psychiatrie (maar mogelijk wel infrastructuur
waar je gebruik van kunt maken). Iemand moet dit ensceneren en orkestreren. Dat is primair de
gemeente, of liefst een aantal gemeentes samen in BAR-verband. Argoszorggroep nu met
Vlietlandziekenhuis bezig om naar nieuwe polikliniek te kijken, om straks een dagkliniek te maken
in Maassluis van 35.000 inwoners, betaald door de zorgverzekeraar. Rol gemeente was daar het
faciliteren.
8. Specifiek Albrandswaard. Naarmate de inkomens hoger zijn kunnen mensen beter zelfstandig
keuzes maken. Dat geldt dus op zich ook wel in de Albrandswaard. Hoewel de netwerken sterker
zijn dan in stedelijke wijken is de individualisering wel groot. Als de partner wegvalt is er daardoor
wel snel sprake van eenzaamheid.
9. Versnippering moet worden doorbroken. Niet meer sectarisch organiseren (ouderenwerk,
jongerenwerk, scholen), maar er een wijkgericht geheel van maken. Van verzuiling naar cohorten
naar gebiedsgericht. Hier veel kerken, bonden als ANBO die heel actief zijn, maar het welzijn is
heel erg versnipperd. Alles zoveel mogelijk onderbrengen in een brede Stichting Welzijn, Brede
School in betrekken, Sport en Cultuur in betrekken, kinderopvang, sportverenigingen een taak in
geven. Civil Society: af van het subsidiebeleid met pamperen; naar prestatieafspraken ook met
sportverenigingen. Subsidieer een sportvereniging niet om kinderen te laten sporten, maar als je
iets aan opvang of in de wijk of voor ouderen doet, dan krijg je daar beloning voor. Dat betekent
ook dat gemeente veel meer de regie moet gaan voeren. Organisaties op alles aanspreken, en ze
ook gewoonweg afrekenen. In is er bijvoorbeeld Maassluis één Stichting Ouderen. Er is veel
dubbel werk, en lang niet alles is meer van deze tijd omdat de mensen meer zelf participeren en
op eigen kracht kunnen werken. Dat meer stimuleren, niet meer dienstencentrum nodig, maar wel
combinatie zoeken met intramurale instellingen. Zeer grote versnippering in de Albrandswaard,
ook instellingen van buiten de Albrandswaard. Maatschappelijk werk heeft 1,3 FTE, wat betekent
dat ze nog niet de helft hier kunnen zitten. Vandaag al beslissen om alles in één organisatie onder
te brengen. Zeker vanwege de grote bezuinigingen die op tilt zijn. Hier is Stichting Welzijn
Ouderen al Stichting Welzijn geworden. Kan gemakkelijk worden uitgebouwd naar Breed Welzijn.
“Wij vinden dat we in de Albrandswaard zoveel uren maatschappelijk werk nodig hebben”.
Stichting Welzijn Maassluis-Vlaardingen: 6 ouderenwerkers, 10 mensen in de overhead. Kan
Argozorggroep zo absorberen, dan vang je halvering subsidie op en breng je aantal
overheidswerkers naar 8. Rhoon Noord preventieteam is goede benadering. Per kern 1 steunpunt,
maar sommige dingen per wijk. Alle disciplines met elkaar laten samenwerken. Wijkcoaches die
alle signalen opvangen en verwijzen. Dan zelfs de vraag of je WMO-loket nog nodig hebt. Hier is
de Vraagwijzer de ingang. Maar de mensen van Huub komen ook over de vloer. In IJsselmonde
zo georganiseerd dat degene die het eerste contact heeft, die ook de doorverwijzing regelt.
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Streefbeeld 2025
Het streefbeeld komt in feite neer op twee grote gewenste veranderingen: 1) Van versnippering naar
organisatorische en ruimtelijke bundeling en 2) Van pamperen naar zelfredzaamheid.
Antwoord per persoon:
• Huub Straus: meer op de integraliteit van wonen-werken-welzijn-zorg acteren. Niet door het
allemaal zelf tot zich te nemen, maar door partijen te verbinden. Dat moet je faciliteren. Dat doe je
door een gedragen visie te ontwikkelen die ook de politieke stormen kan doorstaan. De gemeente
moet die integraliteit opleggen. Als jij de Klepperwei bouwt, haal dan ook 5% van de werklozen uit
onze bakken, wil je onderdak bieden aan verenigingen etc.
• Cees van de Kaaden: bevorderen samenwerking en integraliteit. Werkelijke participatie tot stand
brengen. Het echt betrekken van je bevolking. Je bevordert die integraliteit op het gebied van
welzijn als je zorgt dat er per dorpskern een dorpshuis komt. De versnippering komt mede doordat
iedereen in verschillende gebouwen zit, ANBO, PCOB, etc. Dat bevordert alleen maar de
versnippering. Gooi het allemaal bij elkaar en probeer dat te combineren op één locatie. Dan daar
ook bruiloften, bruin café. Nu bevorder je dat partijen niet gaan samenwerken. Het gaat niet om
‘buurthuis’ maar om ‘ontmoetingsplek’.
• Hans Baars: gemeente moet werken aan grote zelfredzaamheid, waardoor ze zichzelf tot regierol
kan beperken, faciliteren van voorzieningen. Als mensen nu in de omstandigheid komen dat ze
hulp nodig hebben kloppen ze aan en hebben ze het idee dat ze recht op hulp hebben. De
gemeente gaat daar nog te veel in mee. Eerst zelf proberen op te lossen. Niet voor de client
oplossen maar meer naast de client gaan staan en kijken hoe die zelf zijn eigen weg kan vinden.
• Frits Mulder: sectarisch beleid stoppen, veel meer naar een integraal beleid. Het politiek gevoelige
stoppen, af van adhoc beleid, dus consequent zijn in je langetermijnbeleid, de vrijblijvendheid eruit
halen. Dan stimuleer je maatschappelijk middenveld ook veel meer om tot samenwerking te
bewegen; elke keer de wisseling in beleid maakt dat ze in de houding komen ‘nog even wachten,
het zit onze tijd wel uit’. Verder: werken aan eigen kracht van de burger. Zelf in de welzijn met
vraagwijzer die cultuur te veranderen, dat is hardnekkig om te veranderen; meer naar huisbezoek
toe. Dat betekent ook: heel resultaatgericht worden. Het gesprek met de client wordt
doorslaggevend; vraag wie nou de meest geschikte persoon is om dat gesprek te voeren. Nu niet
de ouderenadviseurs, nog te veel vanuit pamperen.
• Frits Mulder: in langetermijnbeleid: we praten wel over in BAR-verband verder. De versterking van
het veld wonen-welzijn-zorg moet je vanuit je eigen gemeente vormgeven om sterk te staan
binnen de samenwerking in BAR-verband. Sterke visie, sterk beleid, sterke uitvoering; dan blijf je
veel leveren aan de eigen omgeving waar je uit komt. Anders pikt grootste gemeente het op en
wordt er uiteindelijk nog maar heel weinig uitvoering gedaan in je eigen gemeente. Mogelijk ook in
ander verband dan BAR partners zoeken.
• Huub: jeugd en leren komt nu moeizaam tot stand. Verpleeghuis in Spijkenisse heeft ook een
ROC voor facilitair. Dat soort verbindingen moet tot stand komen. Van belang dat er voldoende en
gekwalificeerd personeel moet zijn. Er zijn niet meer maar slimmere handjes nodig. Dat is school
maar daar ook als partners zelf in investeren. Zoals Delta met Albeda. St Welzijn vult nu ook
maatschappelijke stage in.
• Cees van der Kaaden: Brede School meer vorm en inhoud geven. Nu nog te veel hobby van
scholen. Ieder schoolgebouw staat ’s avonds leeg. Elke school kan al een dorpshuis zijn. Er komt
leegstand in Poortugaal en Rhoon aan.
• Quido Maas: gemeente moet zich meer bezig houden met het regisseren van marktwerking. Maar
wel je eigen beperkingen kennen. Oppassen voor overaanbod in je dorp.
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Hans Baars: bij INHolland drie onderwerpen uitgezet: welbevinden ouderen, wensen
mantelzorgers en gevolgen ICG (vervanging wet BIG, klachtenregeling). Onderzoeken komen
begin 2012 beschikbaar.

Te betrekken partners bij vervolg:
- Zorgverzekeraars
- Woningbouwcorporateis
- Thuiszorg, overige zorgaanbieders, achterban, via WWZ
- ANBO, PCOB, Stichting Gehandicaptenplatform
- Sportstichting
- Ziekenhuis Maasland, Ikazia ziekenhuis
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Comakers :: Recreatie, Kunst en Cultuur
Aanwezig
Joop Jacobs: de bomenridders en fietspadenplatform
Bob Kemper: beeldend kunstenaar en voorzitter van de Kunstkring
Mees Hazeleger: watersport vereniging Poortugaal, jachthaven Rhoonse Grienden
Tjeerd van Rossen: organisator Griendpop
Paul Rijken: projectleider Toekomstvisie 2025
Hans Karssenberg: extern adviseur (STIPO) en schrijver van de Toekomstvisie
Overige genodigden: Dhr. Boekwater (jachthaven Rhoon), dhr. Kamphuis (VVV Zuid Holland Zuid),
dhr. Hartman (Golfclub Oude Maas)
Trends
Albrandswaard was een klein dorp ver van de stad. Nu een klein dorp aan de rand van de stad. De
druk vanuit Rotterdam is enorm, meer kunstenaars komen naar hier.
Lastig om voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen (voor bijvoorbeeld Griendpop). Met name de
leeftijdscategorie 25-50 mist > druk met kinderen en carrière maken.
Voor de jeugd wordt voldoende georganiseerd maar er komen maar weinig mensen opdagen. Vanaf
16-17 jaar lonkt Rotterdam, mede dankzij de metrolijn zeer gemakkelijk te bereiken. Foekepot en
Sordino hebben geen regelmatig aanbod en bovendien is een lidmaatschap verplicht om binnen te
kunnen komen.
De beleving van het landschap is voor stedelingen erg belangrijk. De openheid tussen de drie kernen
moet dus bewaard blijven.
Toekomstbeeld
Als je als gemeente wat wil in de toekomst dan is het belangrijk om jonge gezinnen met kinderen aan
te trekken. Voor deze gezinnen zullen groen, fiets- en wandelverbindingen en jeugdvoorzieningen
belangrijk zijn dus investeer daar in!
Geen vormen van ‘actieve lawaairecreactie’ aan gaan bieden, dat is zat in Rotterdam te vinden. De
gemeenteraad moet daar een duidelijke keuze voor maken. Openbare groengebieden niet
vercommercialiseren.
Verbindingen zijn belangrijk in de hedendaagse manier van recreëren. Juist de verbindingen missen in
Albrandswaard. Er is bijvoorbeeld geen busstop voor het zwembad, er mist een fietscafé, de fietsroute
heeft geen relatie met de jachthaven, en het pontje. Ook de verschillende waterpartijen missen een
verbinding zodat kanoën of een rondje schaatsen niet mogelijk is.
Door verschillende relaties te leggen is het gebied toegankelijk, ook voor mensen van buiten de
gemeente. Bezoekers jachthaven zouden ook een aantrekkelijke wandeling en of fietstocht moeten
kunnen maken. Buiten de verbindingen en een enkele trekker zoals de golfbaan, jachthaven en een
leuk café, de gebieden lekker laten zoals ze zijn.
De wegen zijn zo druk geworden, creëer ruimte om te spelen. Combineren met uitleg over natuur en
landbouw zoals bv op de Buytenhof.
De jachthaven heeft potentie. Er zijn veel passanten maar er is alleen maar een ligplaats als vaste
plaatsentoevallig even vrij zijn. Daar zou meer in geïnvesteerd kunnen worden want veel jachthavens
in de omgeving zitten vol. Belangrijk pluspunt is dat Rhoon een brandstofstation heeft. Combinaties
zoeken met recreatie op Haringvliet en andere wateren in de buurt lijkt potentie te hebben.
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Streefbeeld 2025
Albrandswaard net zo groen als nu
Polders open houden en dus niet bebouwen
Geen grote nieuwe waterpartijen in de polder maar wel waterverbindingen
Geen nieuwe grootschalige woningbouw buiten de kernen
Geen hoogbouw (in de kernen)
Poortugaal vanuit haar oorspronkelijke karakter een belangrijker rol geven door de voorzieningen uit
te breiden.
Geen massarecreatie, wel een leuk café en ambachtelijke en onderscheidende winkeltjes
Boerderij Verhoef omtoveren tot (re)creatief centrum. Daar moet plaats zijn voor alles maar NIET voor
dingen die in Rotterdam al worden gedaan. Tenzij uiteraard het onderscheidend is en met een
aantrekkingskracht tot ver over de gemeentegrens
Rust voor de fietsdoelgroep met Poortugaal als leuk dorp voor de fijnproevers om even een pauze te
nemen
Houd het contrast met Rotterdam, blijf je onderscheiden ook in voorzieningen.
Aanbieden wat Rotterdam niet heeft, vanuit de eigen identiteit
Meer ondersteuning voor verenigingen en vrijwilligers. Een aanspreekpunt binnen de gemeente.
Iemand die vrijwilligers kan helpen en initiatieven met elkaar kan verbinden

Te betrekken partners bij vervolg:
Hogere overheden en waterschappen
Partijen die betrokken zijn bij de A4
Ondernemers in de recreatieve sfeer
Meer jongeren(vertegenwoordigers)
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Comakers :: Sport
Aanwezig
- Aad Wijntjes, Sportstichting, judoleraar, recreatiesport, wandelsport, sportlessen voor mensen met
lichamelijke beperking, woont in Rhoon
- Mario Bianchi, woont in Poortugaal, voorzitter korfbalvereniging, een van de grotere in de
gemeenschap, algemeen bestuurslid in de sportstichting, eigen consultancy voor
projectmanagement
- Quido Maas, Welzijn Onderwijs en Sport gemeente Albrandswaard
- Paul Rijken, projectleider toekomstvisie Albrandswaard
- Hans Karssenberg, Stipo
Trends
• Grootste sporten zijn: voetbal, tennis, korfbal en badminton, judo.
• Er komt steeds meer ongeorganiseerde sport voor: hardlopen, wandelen, skaten. Scholen zijn
actiever in de gemeenschap. Mensen willen hun eigen tijd bepalen.
• Ongeorganiseerde sporten: wandelclubs
• Beleidsnotitie over sport
• Het ouderwetse verenigingsleven zie je verminderen. Mensen gaan meer consumeren. Sporten
op de tijd dat het uitkomt. “Ik heb contributie betaald, maken jullie het veld maar in orde” (terwijl
het allemaal vrijwilligerswerk is). Je kunt twee dingen doen: professionaliseren met kaartverkoop
aan de deur en ik bied het beste en hoogste niveau, of ik ga me profileren als vereniging die alles
zelf doet.
• De ene voetbalvereniging professionaliseert, de ander profileert zich juist meer als vereniging.
• Er zijn meer keuzes, mensen zijn veeleisender.
• Bijna alle kinderen zitten op sport, veel op twee of drie.
• Geen bepaalde specialiteit of topsport, maar wel de specialiteit van sporten voor lichamelijk
gehandicapten.
• Er wordt van sportverenigingen steeds meer maatschappelijk nut verwacht. Preventie, alcohol,
veilig verkeer Nederland, etc . Welzijn, zorg, wellness, fysiotherapie etc en sport zijn niet meer los
van elkaar te zien.
• Accommodaties: te weinig en te lage kwaliteit. Er zijn in de komende jaren nieuwe
investeringsbeslissingen nodig voor de binnensport en een groot deel van de buitensport. Alleen
het nieuwe park en het Tenniscomplex De Overhoeken, sportzaal Portland, Golfbaan Rhoon
kunnen tot 2025 mee.
• Geldstromen: 10% van de kosten van de accommodatie wordt in rekening gebracht bij de
vereniging.
Toekomstbeeld
• Korfbal is een fusievereniging, succesvol verlopen. Vier voetbalverenigingen is op termijn niet
meer houdbaar. Meer naar omniverenigingen toe, wil je de professionalisering kunnen blijven
bedienen. Kinderen willen graag verschillende sporten bedrijven maar moeten dan naar een
andere vereniging toe. Als je dat kunt clusteren binnen één vereniging en je bouwt dat slim uit,
dan kun je beter een aanbod organiseren. Je kunt het middensegment weer meer aan je binden
(a la Korfbalfit, vrijblijvender karakter). Je kader wordt breder. En je accommodatie kun je beter
benutten. Je professionaliseert de organisatie, en daaronder kun je ruimte bieden voor hele
professionele subverenigingen en meer op vrijwilligers leunende subverenigingen. Voor het
bedrijfsvereniging is het aantrekkelijker om het te sponsoren.
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Ook ruimtelijk zou je naar bundeling moeten streven, omdat het dat gemakkelijker maakt om
faciliteiten te delen. Financieel gezien interessant: delen parkeerplaatsen, beveiliging, maar één
keer een buitenmuur hoeven bouwen etc. Gezondheidszorg en welzijn, wellness, zorg etc moeten
daar ook in geclusterd worden. Zie bijvoorbeeld de zorgboulevard die ook een La Place heeft; dat
zijn voorzieningen waar je met de sport ook heel goed gebruik van zou kunnen maken. Ook heel
goed kijken wat je met Delta kunt combineren, wat ook al veel gebeurt. Bij bundeling kun je ook
met het hele gezin gemakkelijker tegelijkertijd van één plek gebruik maken.
Technologie kan een rol spelen in het beter benutten van accommodaties, zie het voorbeeld van
de met LEDs belijnde sportvelden in Sportpark Eindhoven die gemakkelijk voor verschillende
sporten zijn aan te wenden.
Operationele taken als beheer en organisatie zijn in de toekomst geen taken meer voor de
gemeente. Dat hoeft niet te betekenen dat het bij de verenigingen terecht komt; er kan ook een
aparte organisatie voor tussen komen.
De verschuiving van georganiseerde naar ongeorganiseerde sport komt er deels bij (een grotere
sportparticipatie) en voor een deel is het in de plaats van. Maar het betekent wel weer dat er
nieuwe voorzieningen nodig zijn, vooral voor de ontmoeting vooraf en na afloop. Een plek waar je
kunt starten, een plek waar je na afloop kunt bijkletsen.
Er zijn nog altijd vrijwilligers te krijgen, maar incidentele activiteiten. Als je mensen een duidelijke
taakomschrijving geeft, je begeleidt hem goed en je geeft hem regelmatig een aai over zijn bol,
dan blijft hij het jaren doen.
Relatie met het bedrijfsleven: daar waar je de juiste leden hebt die zelf contacten hebben, en de
vereniging de juiste uitstraling heeft, lukt het om het bedrijfsleven aan te boren. Maar het kan
breder, hoewel het door de economische situatie ook onder druk staat.

Streefbeeld 2025
-

Verenigingen bieden binnen één vereniging meerdere sporten. De Omnigedachten. Financieel
aantrekkelijker en kinderen kunnen gemakkelijker keuzes maken.
Clustering van faciliteiten en kwaliteiten.
Voorop blijven lopen op het gebied van accommodaties. Het is veel meer dan vroeger sport
consumeren.
Welzijn, wellness erbij.
Sport als bindmiddel voor de gemeenschap. De ontmoetingsfunctie wordt belangrijker. Voor
mensen die actief zijn in de club wordt zingeving een steeds belangrijker factor.
Vanuit de gemeente: optimalisatie van ruimtegebruik. Meer kunnen doen met evenveel. Betere
bezetting van de faciliteiten.
Afstand is in 2025 niet meer de bepalende factor. Afstanden zullen relatief verkleinen. Je zult dus
met goede faciliteiten gemakkelijker een groot bereik kunnen hebben.
Nog wel de vraag hoe het nieuwe park in Zuid zich gaat ontwikkelen. Heeft sport in
Albrandswaard nog wel bestaansrecht, als het zo is dat het daar heel goed wordt georganiseerd
en de afstanden steeds kleiner worden? Het kan leiden tot concurrentie; het kan ook leiden tot
een motivatie om het hier beter te organiseren.

Te betrekken partners bij vervolg:
-

Toine Theeuwen uit Ridderkerk, directeur welzijnsstichting, en verantwoordelijk voor sport.
Edwin de Koning, werkt in groot Rotterdam, bredere blik.
Projectleider van het nieuwe sportpark in Zuid. Of iemand van Park Eindhoven.
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Comakers :: Recreatie en Landschap
Toekomstvisie Albrandswaard 2025 en het landschap
7 september 2011, De Buytenhof
Aanwezig
• Ad Visser, zorgboerderij De Buytenhof
• Cor van Zadelhoff, Rentmeesterskantoor Beleggingsmaatschappij Rhoon-Pendrecht-Cortenge
• Peter Kruidenier, Kruidenier foodservice en stoeterij aan Essendijk
• Jan Willem van de Schans, onderzoeker Landbouw Economisch Instituut, voedselketens
• Peter Runderink, adviseur buitengebied voor gemeente
• Paul Rijken, projectleider toekomstvisie
• Hans Karssenberg, adviseur toekomstvisie (Stipo)
Relatie Landschapspark
Om te beginnen wordt het proces van de toekomstvisie en de relatie met het Landschapspark
Buytenland uitgelegd. Peter geeft aan dat er een symposium op 16 november komt over
stadslandbouw in de gemeente, met waarschijnlijk staatssecretaris Bleeker, de gedeputeerde,
Alexandra van Huffelen.
Kaders en ruimte
Wat zijn de kaders? Er ligt al heel veel vast voor het Buytenland. Maar het is belangrijk de eigen
agenda goed helder te hebben. Netwerkvorming met de belangrijkste investeerders is een belangrijk
doel van de toekomstvisie. Ook kijken naar het beheer na de inrichting.
Waar ligt de ruimte voor de toekomstvisie?
- Er is wel een globale gebiedsindeling, maar in het gesprek met de provincie ligt nog wel ruimte om
na te denken over concrete inrichting en beheer
- Ten oosten van Poortugaal en ten noorden ook nog landschap, de vraag is wat je daarmee wilt
- Als je agrarisch wilt zijn, hoe zorg je er dan voor dat de agrariërs een normaal inkomen hebben.
Hoe zorg je ervoor dat het landschap zichzelf in stand kan houden? Initiatieven weten. Te veel
gebieden waar natuur en wandelpaden zijn aangelegd, worden niet bezocht en bereiken daardoor
het doel niet. Dit moeten we zien te voorkomen in Albrandswaard.
- De RO-systematiek gaat uit van één bestemming, terwijl je ziet dat er meerdere bestemmingen
plaatsvinden. In het beheer en de uitvoering wordt multifunctioneel ruimtegebruik toegepast. De
uitdaging is om met die meerdere vormen van ruimtegebruik toch een kwaliteitsslag te maken. Het
inrichtingsplan moet niet zo gedetailleerd zijn dat er geen flexibiliteit meer is. Vitale systemen
waarin je gebruik mengt.
Trends en ontwikkelingen
- Ondernemer nodig die zijn boterham kan verdienen en die een product levert waar vraag naar is
vanuit de markt. Nat/dras landschap: daar is helemaal geen vraag naar.
- Hier wordt volgens onderzoek tussen de € 200 en € 450 per hectare gesubsidieerd (toeslagrecht)
vanuit de EU voor de huidige functies. Waarschijnlijk heeft 60-70% van de grond een toeslagrecht.
Gemiddeld is dat dus zo’n € 250. Wat als die subsidies verdwijnen?
- Er is hier voornamelijk akkerbouw, tuinbouw, kwalitatief goede gronden. Een deel van de verkoop
gaat direct aan de consument. Aantal pensionpaarden ernaast. Autonome trend is grotere
gerichtheid op de stad, in allerlei vormen; buiten de wereldhandel en de grote veilingen om.
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Kruidenier foodservice sinds 1994 aantal initiatieven genomen, eerst biologisch en vervolgens ook
duurzaam. Keten opgezet voor varkensvlees. Daarnaast vier jaar geleden vanuit ministerie
gekregen wat je doet aan de ecologische footprint / CO2 uitstoot. Blaarkopse koe, heel sterk ras
van honderden jaren. Keten opgericht met boeren, aankoop en Cradle to Cradle
diervoederfabrikant. Als eerste bedrijf een afvalvergunning om brood weer terug te brengen in de
keten. ’s Zomers lopen de dieren te grazen in de natuurgebieden. De Blaarkop beschadigt het
landschap veel minder, is heel sober. Alle groenten en fruit is voor 80% duurzaam. Proberen het
in de keten te brengen door volume te kweken. Laatste tijd in restaurants gaat het moeilijk. Heel
populair is streekproducten, gezond, eerlijk. Vroeger praatte de jeugd over voetbal en werk,
tegenwoordig over voetbal en eten. In dit gebied ligt hele goede grond. Als je de landbouwer een
zeer goed bestaan geeft en een faire prijs voor zijn grond. Van oorsprong gemengde bedrijven
hier; nu doen alle landbouwers of komkommers of tomaten, waardoor er geen natuurlijke opvang
meer is. Boer zelf heeft heel weinig marktkennis. Wij leveren niet aan retail, dan komt hij als
kiloknaller in de folder. Gebied heeft mooie producten, en als je die maakt is dat relatief
makkelijker te vermarkten.
Ten behoeve van de duurzame inlandse grazers van eigen bodem hoort er ook erfperceel met
bedrijfsgebouwen te zijn. Mijn gedachten gaan dan uit naar bedrijven die voor circa 80% van hun
oppervlakte agrarisch natuurbeheer doen en de overige 20% uit traditionele landbouw bestaat.
Bij de natuurgebieden mag er vaak pas eind juni gemaaid worden en of geweid, terwijl het
wenselijk is dat de koe zichtbaar is in de wei. Om dit mogelijk te maken, zal er naast extensieve
beweiding in natuurgebieden ook traditionele landsbouw met bijbehorende voorzieningen,
waaronder een bouwkavel nodig zijn. Erf en gebouwen zijn ook voor de winterperiode
noodzakelijk.
Op recreatief gebied is eerder een initiatief van Natuurwinst geweest om natuur en een golfbaan
te realiseren en hiermee ook de bestaande golfbaan te upgraden. Het clubhuis zal dan ook als
vergaderlocatie en restaurant dienst kunnen doen. In de directe nabijheid van het stedelijk gebied
zal er ook behoefte zijn aan ruitersport, het realiseren van ruiterpaden en het kunnen creëren van
pensionstalling/manegeactiviteiten zal wenselijk zijn. Dit alles met het doel om een gebied te
creëren met natuurwaarden waar ondernemers kansen kunnen benutten en de inrichting alsmede
het onderhoud van het gebied betaalbaar blijft. Hiervoor zal iets gerealiseerd moeten worden waar
vraag naar is.
Buytenhof: heel herkenbaar; tijdsbeslag voor vermarketing is te groot. Een tussenschakel die de
markt kent. Als je dit gebied op die manier gaat beheren, dan moet je de mensen op je bedrijf
uitnodigen, in de omgeving laten recreëren, herkenbaarheid is waar het om draait.
In Frankrijk: systeem waar producten onder elkaar worden verdeeld. Door volume krijg je een
systeem waarbij je allemaal kunt verkopen.
Voorkomen dat je de gronden eerst met een hoop kosten gaat afgraven en nat/dras maakt.
De Blaarkoppen worden in Montfoort bij Van Kooten geslacht, voor heel Nederland. Uiteindelijk
wel massa nodig, maar dat hoeft niet altijd hetzelfde te doen. Ossenhazen kan je overal kwijt.
Voorvang is voor hamburgers, dat vermarkt je op speciale manier. Brede blik voor alle
voedselproducten; samenwerking met Gijs. Iets duurdere productiemethode, maar op de juiste
manier vermarkten: de consument is op zoek naar een verhaal. Consumenten oogsten ook heel
graag zelf. Consumenten betrekken bij beheer.
Dit gebied is te befietsen, unieke is dat het vlakbij de stad is. Of beter doorleiden vanaf de metro.
Er is grote behoefte bij de (Rotterdamse) stedeling waarbij water en wilde natuur heel goed scoren
(belevingswaardenonderzoek Buitenland).

Wat betekent dit voor de toekomstvisie?
- Bereidheid onder boeren stimuleren. Uit onderzoek LEI in dit gebied blijkt grote bereidheid onder
de boeren om de slag te maken.
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Wat wordt de verhouding tussen agrarisch bedrijf en natuur? Je kunt dit laten samen vallen met
natuurlijke grazers van eigen bodem. Maar dan moet er wel compensatie zijn voor de
grondeigenaren. Als Natuurmonumenten daar het gat dicht loopt, dan zijn er beleggers te vinden
die de grond niet hoeven te verkopen. Zorg dat het gefaciliteerd wordt door voldoende gebied te
hebben om ondernemer te zijn.
Boeren hier nodigen de scholen uit de Albrandswaard uit, maar niet uit Rotterdam. Veel breder
kijken. Daar kan de overheid in faciliteren. Rotterdamse kinderen vinden het prachtig, maar ze
kennen het helemaal niet. Dit jaar: veel meer klanten uit Blijdorp die zelf komen plukken. Ook
migranten die zelf komen plukken. In Amsterdam is er De Lindenhof. Rotterdam is landelijk gezien
misschien niet de beste markt, maar er is wel degelijk markt, en bovendien is de keten uiteindelijk
landelijk.
Ontsluiting recreatie: de recreatieve kwaliteit van het gebied moet veel sterker worden, meer op
de kaart worden gezet. Zet een ouderwetse Jan Plezier met twee paarden uit de stoeterij in.
Mensen in de zomer gelegenheid geven om dichtbij huis goede vakanties te houden. Gemeente
Albrandswaard moet prominent met de ondernemers aanwezig zijn op Jeugdland. Groen-blauwe
verbinding in de stadsregio, bezig met subsidie om de aankleding te verbeteren, voorzieningen te
versterken, fysieke ontsluiting en poortfunctie.
Menging, gemengde bedrijfsvoering mogelijk maken.
Landschapsbeheer. Vaker lokale agrarische ondernemers vragen of zij het beheer willen voeren.
Vanuit zorgachtergrond: in zorgland wordt het steeds moeilijker om doelgroepen activiteiten aan te
bieden omdat de budgetten meer wegvallen. Er ligt potentie om meer te doen op dat gebied met
gebiedsbeheer. Dit soort verbindingen leggen vanuit de WMO die meer naar de gemeente toe
gaat. Ook koppelen aan inzet werklozen, etc. Dat is het nieuwe denken dat nodig is.
Als je toch geld hebt om boeren uit te kopen dan kun je dat beter inzetten voor verbreding van de
marktstructuur: de transitie naar het slim organiseren van de keten (de keten moet verder vooral
zichzelf organiseren), het beter bieden van producten voor beleving en recreatie van de
consumenten.
Loon op Zand was boerendorpje. Nu is het outdoor dorp. Dat is typisch een rol voor Rhoon. Er zijn
te weinig experience ondernemers. In LoZ rijdt treintje door het gebied. Er mist hier ook een
goede horeca; er is wel wat maar het heeft nog veel meer potentie. Abel gaat nu ook lopen. De
recreatieve kwaliteit van het gebied moet veel sterker worden, meer op de kaart worden gezet.
Als de gemeente nog steeds de golfbaan wil verplaatsen en de trekker wil zijn voor de Rand van
Rhoon, dan zijn dat bij uitstek onderwerpen voor de visie.
Wat wil de gemeente met de visie: een lokaal Buijtenplatform of een strategische visie voor 2025?

Streefbeeld 2025
De drie belangrijkste veranderingen die we in 2025 in het landschap moeten hebben bereikt.
• Ad:
o Belangrijkste: kleinschaligheid en de openheid moeten worden behouden. Tegenover de
grootschaligheid van de Hoeksche Waard en de stad aan de andere kant.
o Het beheer van die openheid moet voornamelijk door boeren gebeuren, niet door
institutionele instellingen als groenservice.
o Het gebied veel meer bottom up ontwikkelen; er is te vaak genegeerd wat er al loopt en
speelt in het gebied zelf. Niet meer met een vlakgommetje uitvlakken en ontwikkelen; dan
verlies je de ziel van het gebied.
• Cor:
o Zo min mogelijk grondverzet in het gebied.
o Beheer door de landbouw van agrarisch natuurbeheer en recreatieve activiteiten.
o De mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer en recreatieve activiteiten faciliteren.
Hierbij wordt onder andere gedacht dat ten behoeve van activiteiten die bijvoorbeeld
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•

plaatsvinden op de Buytenhof het passend is als hier ook een kleine kas mag worden
geplaatst als onderdeel van de bedrijfsvoering.
Angst dat we overruled worden door provincie of rijk. De grote vraag is of dat geld er nog
wel is?

Peter:
o Het belangrijkste is dat je een natuurlijk evenwicht krijgt zodat er economisch
bestaansrecht onder het landschap is. De kanten door natuurbeheer doen is prachtig,
maar laat het land aan de boeren. Anders het gevaar dat er niet meer wordt geïnvesteerd,
want dan krijg je de verpaupering. Er zit om die reden een hele grote urgentie op.
Jan Willem:
o Regionale inkadering van wat hier gebeurt is bijzonder onder de maat. Er wordt te veel
vanuit het aanbod gedacht en te weinig vanuit de vraag.
o Of-of keuze: het geld benutten voor uitkopen of het geld benutten voor doorontwikkelen.
Het is een vrij klassieke landbouw die hier gebeurt, dus er moet wel wat gebeuren. Het
recreatieve is behoorlijk onder de maat. Koop het Veerhuis op en maak er iets met de
kwaliteit van Villa Augustus. Maak er een food experience centrum van.
o Als we insteken op een meer ‘organische ontwikkeling’ denk dan ook aan
http://dumididelfgauw.nl/ of http://www.sonnetje.nl/ of iets meer up market:
http://www.ophodenpijl.nl/.

Volgende keer uitnodigen:
- Cor: LTO erbij, die ontbrak. De ondernemers zelf.
- Jan Willem: Recreatie-ondernemerschap. Dat moet ook sterker aanwezig zijn. Daan van der
Have, Villa Augustus. Gerard Berkelmans van Intratuin die ook bij Tilburg groot plan heeft
neergelegd. Wil gebieden rond steden doorontwikkelen. Rotterdam Roots, city safari onderneming
eigenaar Mark van der Veen. Weet goed wat er leeft bij de Randstedelijke consument qua
(extreme) outdoor experience. Dit zijn slechts voorbeelden, het gaat om een type recreatie
ondernemerschap wat m.i. ook in het buitengebied van Rhoon kan gebruiken, zeker als we de
(bedragen uit de plannenmakerij qua allure proberen te realiseren.
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Recreatie en Landschap
26 september 2011
VVV Zuid-Holland Zuid – Tjerd Kamphuis, regiocoördinator
Zuid-Hollands Landschap – Jan de Jong, hoofd beleid en verwerving
Gemeente Albrandswaard – Paul Rijken (projectleider) en Hans Karssenberg (Stipo)
26 september 2011
Landschap en Buytengebied
Zorg dat de toekomstvisie het wiel opnieuw gaat uitvinden. Er liggen al meters rapporten. Jan
Heijkoop is er als externe adviseur bij gehaald om de rol van de agrariërs te bezien. We kijken
inmiddels heel intensief naar de mogelijkheden voor agrarisch medegebruik. Zuid-Hollands Landschap
is met raadsleden ook op veel plekken op bezoek geweest. De contouren voor stadslandbouw zijn
duidelijk; dat is een breekbaar proces waar je aan veel randvoorwaarden moet voldoen.
Contouren voor Buytenland en de rol van de agrariërs voor recreatie en natuur: gemeente heeft het nu
planologisch goed voor elkaar, bestemmingsplan en uitwerkingsplan vastgesteld. Voor natuur twee
smaken: droge natuur (natuurakkers) en natte natuur (kreken). Als je voor de natuurakkers vijftig jaar
terug gaat in de tijd dan kan agrarisch gebruik fantastisch samengaan met natuur. Je kunt er geen 10
bedrijven van laten leven; rapport Heijkoop heeft het over één a twee bedrijven die daadwerkelijk een
rol kunnen spelen bij het beheer van het gebied. Dat kan meer worden naarmate je meer functies kunt
toevoegen: zorg, recreatie, brood bakken, etc.
Voor het beheer van het natte gebied zijn ook bedrijven nodig, want daar zijn ook grasoevers aan
verbonden waar je bijvoorbeeld Blaarkoppen kunt laten grazen; ook dat vraagt agrarisch beheer.
Twee typen bedrijven: akkerbouw voor noordpolder en vleesvee voor zuidpolder. ZHL ziet hier
uitstekende mogelijkheden. Het natuurgebied is 450 ha. Daarvan kun je zeker de helft op agrarische
manier beheren.
Er is heel veel onderzoek gedaan naar de recreatiebehoefte in de regio. Een grote meerderheid blijkt
behoefte te hebben aan water en wilde natuur, meer dan polderlandschap of landgoed. Voor de
Albrandswaard is vooral de combinatie gewild. Het is een stiltegebied dat je niet als stadspark moet
zien. Relatief wat intensiever ten noorden van de Essendijk, daar horeca, wandel-, fiets- en
ruiterpaden, kanoroutes met de omgeving als aantrekkelijk decor. Dat voegt iets toe aan wat we nu al
hebben, want de recreatiegebieden uit de jaren ’70 zijn al meer uit de tijd en versleten. Ten zuiden van
de Essendijk wordt het extensiever; daar zal het netwerk van paden wat meer de lijnen van de dijken
volgen en gebruik maken van de aanwezige structuren die er al zijn.
Overigens, de aanleg van ruiterpaden en kanoroutes is heel duur. Het kanoën moet in het aan te
leggen, te verbinden water want dat is er nu nog allemaal niet. Let ook op de keur van het waterschap,
recreatief medegebruik is vaak verboden.
Het geld is vastgelegd. Het is geen compensatie van de Tweede Maasvlakte, maar gelden in het
kader van de Dubbel Doelstelling. Ook werken aan de leefbaarheid, iets positiefs voor de regio. Dat is
vertaald in 750 ha in de regio. Zelfstandig onderdeel met zelfstandig geld, gekoppeld aan de brede
maatschappelijke overeenkomst die destijds is afgesloten. Het geld is al ondergebracht bij het
Groenfonds. Er is 115 mln gereserveerd. Daarbinnen zijn gelden voor verwerving, inrichting en
beheer.
Als je het niet inricht, dan zal het gebied gaan versnipperen en verloederen. Er zijn nu al
ontwikkelingen in het landschap waarvan je je afvraagt hoe ze hebben kunnen plaatsvinden. Je moet
het gebied zo waardevol en gewaardeerd maken dat burgers op de stoep staan om het zo te houden.
Recreatieve ontwikkeling inhoudelijk
Er loopt al een plan voor de recreatieve ontwikkeling van de hele rand aan de Oude Maas. Met name
op het grote fietspad Koedood / gemaal / Carnissegrienden wordt al heel veel gefietst.
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Het huidige gebruik is heel duidelijk: vooral fietsen, wandelen rond Carnisse en Rhoonse grienden.
Veel op het water gericht (bootjes kijken). Verder is er niet heel veel te doen. Wel de beleving dat in de
afgelopen tien jaar de Grienden veel drukker zijn geworden, voorheen misschien één of twee
bezoekers; nu parkeerplaats vol. De overige recreatiemogelijkheden zijn weinig ontsloten. Het aanbod
is eenzijdig en beperkt, simpele dingen als horeca (Pannenkoekenhuis in Barendrecht en Abel in
Rhoon). Wel een gesloten zwembad (De Alleman), maar in het hele recreatieve kader wacht dat wel
op herbestemming. Grappig dat ondernemer bij Abel met Pitch en Put begonnen is. Is typisch iets wat
je aan de creativiteit van zo’n goede ondernemer moet leggen.
De nadruk moet vooral liggen op betere verbindingen. Vanuit Structuurvisie Hoeksche Waard wordt
naar boven gekeken. Je kunt nu met de veer van Rhoon naar Oud-Beijerland en Klein Profijt. En je
hebt de verbinding bij Barendrecht. Daar kun je een mooie ronde maken. De verbinding over water zal
alleen maar toenemen.
De routestructuren en de routes die er nu zijn: er ligt fietsroutenetwerk vanuit de stadsregio.
VVV
Formeel valt het gebied niet onder de VVV, onder geen enkele. Hoeksche Waard,
Zwijndrechtsewaard, Alblasserwaard / Vijfheerenlanden behoren daar wel toe. In Barendrecht is er
een agentschap maar valt formeel niet onder de regio. Officieel valt het gebied onder Rotterdam, maar
die doet er niet zoveel mee, Rotterdam is meer gefocust op citymarketing. Barendrecht en
Albrandswaard zouden wel goed zijn structureel bij een promotieorganisatie onder te brengen. Je
komt dan op website maar bijvoorbeeld ook in promotiemateriaal, de Layar app, etc.
Beleving vanaf de dijk
Strook ten zuiden van de dijk aan de Oude Maas: alleen rond Johannapolder nu wat lopende plannen
(van onderaf, ondernemer Abel). De Grienden zijn zoetwatertijdengebieden, dat is een zeer bijzonder
Europees natuurgebied. Nu beleef je dat weinig, afgezien van dat je ziet dat de wilgen weer eens
geknot zijn. Probleem dat je tegen een dijk aan zit te kijken, ofwel je ziet het een of het ander. Het
waterschap zit niet te wachten op infrastructuur op de kruin van dijken, maar het zou zo mooi zijn als
je op de dijk kunt fietsen. Is nu voor het eerste deel vanuit Johannapolder wel het geval, maar daarna
valt de beleving van de natuur en de polder weg. Geldt ook vanuit Johannapolder richting Hoogvliet.
Aanpak recreatieve ontwikkeling
De regio is meer gericht op het dagrecreatieve dan op het toeristische. Voor de recreatieve
ontwikkeling zijn in essentie twee dingen nodig: productontwikkeling en promotie.
1.

Productontwikkeling:

a. volop ervaring bij Zuid-Hollands Landschap
b. fietsroutenetwerk: wel veel kennis bij VVV, in verleden op gang geholpen;
is wel wat gebeurd en is goede eerste stap, maar nog een beetje een
eenzijdige manier van bewegen door het gebied; gebied IJsselmonde is al
belegd met fietsknopen
c. stedelingen kruipen in het park; de echte stedeling heeft geen focus op het
buitengebied
d. kijk eens: wat heb ik nou aan toeristisch aanbod: restaurants etc
e. kijk ook naar producten van het land: van land naar klant (lukt ook in
Hoeksche Waard, in Barendrecht een Boerderijwinkel XL, de mooiste
kersenkar in Mijnsheerenland), etc; is nu nog heel minimaal, terwijl de
kritische massa er wel is
f. Buytenhof trekt behoorlijk wat Rotterdammers, hebben enorme groei
doorgemaakt
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g. er komt nieuwe groen-blauwe verbinding
h. er komt streekeigen inrichting, geborgd met behoorlijk vergaand
beeldkwaliteitsplan van de gemeente
2. Promotie
a. Je biedt als Albrandswaard iets unieks, groene longen van een compleet
verstedelijkte regio
b. Als het toeristisch aanbod toeneemt, dan zijn er ondernemers die daar
activiteiten op gaan ondernemen, arrangementen etc; op zeker moment zul
je daar een promotieorganisatie voor nodig hebben. Inwonersbijdrage per
inwoner is € 0,25 per inwoner. Kan ook in BAR verband.
c. Doe dat niet als gemeente alleen, maar als gezamenlijke
gebiedsbeheerders. Er is nu beheerplan voor Buytengebied, breid dat uit
naar de overige gebiedsdelen.
Veehouders en akkerbouwers
Veehouderijen hebben dieren en staan open voor bezoek; akkerbouwers willen niet te veel aan hun lijf
en hebben een moeilijker product. Dit speelt een rol bij de verbreding naar medegebruik.
Rand van Rhoon en golfbaan
Er ligt een plan van Overwater om een nieuwe golfbaan in de Rand van Rhoon te ontwikkelen, waarbij
de huidige dan een extensievere functie zou krijgen. De Rand van Rhoon moet ook samenhangend
worden ontwikkeld. Aan de andere kant heb je nu een intensief gebruikte golfbaan in een gebied dat
je in de toekomst meer voor extensieve natuur wilt gebruiken. Die kan wel blijven maar liever
extensiever, bijvoorbeeld als natuurgolfbaan (afgraven is behoorlijk kostbaar). Dit is een issue om nu
op te gaan voorsorteren, maar er zijn nog geen kostendragers voor. De provincie heeft bijvoorbeeld
100 mln voor natuur rond de stad gereserveerd. Als er een breed gedragen plan komt te liggen voor
de Rand van Rhoon, waar Zuid-Hollands Landschap ook graag aan wil meehelpen, dan heb je een
kans dit te kunnen ontwikkelen.
Jachthavens
Oude Maas is stromende rivier, op de motor dus geen zeilsport, geen primetime voor watersport, maar
wel verbindingen naar Haringvliet. Strijensas en Numansdorp liggen beter. Het is wel onderdeel van
de staande mast route van IJsselmeer naar Zeeland. Oude Maas – Spui is alternatieve route, maar
niet de snelste.
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Bijeenkomst gemeenteraad :: 12 september
Projectleider Paul Rijken heet de raadsleden welkom en licht kort de agenda voor de avond toe.
Vervolgens legt Paul Rijken de aanwezige raadsleden de vraag voor wat er mis gaat als er geen
Toekomstvisie wordt opgesteld. Hieronder een puntsgewijze opsomming van de reacties van de
verschillende raadsleden.
Wat gaat er mis als een gemeente geen toekomstvisie heeft?
Je kan niet alles voorzien maar wel een droombeeld ontwikkelen en het is goed daar op te sturen voor zover dat binnen het vermogen ligt.
De Toekomstvisie wordt geen droom, maar een streefbeeld. Daar kan je het lange termijnbeleid op
enten.
Het helpt je keuzes maken; bijvoorbeeld niet bij Rotterdam, of juist wel?
De meerwaarde van de Toekomstvisie is dat je nu goed moet nadenken over wat je straks wilt. Zo kun
je tijdig de juiste keuze maken. Overigens niet zonder je steeds weer aan te passen aan de realiteit
van het moment van beslissen.
Het is belangrijk dat iedereen weet wat de denkrichtingen zijn, bestuurlijk en ambtelijk. Dat moet je
met elkaar beleven en versterken. Als je geen richting hebt ben je geen duidelijk front als gemeente.
Maar er is ook een kanttekening: wie weet nog wat er in de voorgaande visie stond? En is dat
uitgevoerd?
Dat is volgens andere raadsleden niet de juiste vraag. De vraag is had je er iets mee moeten doen en
is het een leidraad geweest? Heb je er iets aan gehad bij het besturen?
Een ander noemt het voordeel van nadenken over een langere termijn dat je als gemeentebestuur
geen kansen laat liggen. Kansen worden benoemd en zo kan je goed richting geven aan het beleid.
Paul Rijken introduceert Hans Karssenberg van STIPO. Hans ondersteunt het projectteam bij het
maken van de Toekomstvisie. Het is de specialiteit van STIPO om dit samen met alle partijen te doen
en het geen ambtelijk bedenksel te laten zijn.
Kernwaardenspel
Hans Karssenberg licht het volgende onderdeel toe, het ‘kernwaardenspel’. Via het spel krijgen we
helder wie we zijn als gemeente, wat Albrandswaard is in de ogen van de raadsleden. Hans toont een
koffer met allerlei verschillende voorwerpen. De raadsleden krijgen even de tijd om een voorwerp te
kiezen en aan de hand daarvan de onderscheidende kwaliteiten van Albrandswaard te noemen.
Hieronder een overzicht van de gekozen voorwerpen en de daarbij behorende toelichting.
Spons: want deze gemeente is flexibel. Inspelen op de realiteit. Krachtig ook, inzetten op recreatie,
dat uitdragen en dat kost kracht. Je moet bij wijze van spreken in Delft wonen en lekker een dagje
naar Albrandswaard willen. Herkenbaar, eigen smoel, eigen identiteit. Groen en schoon.
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Varken: cultuurlandschap met agrarisch karakter behouden, het staat symbool voor Albrandswaard en
dat moeten we uitdragen. Niet wegpoetsen en natuur van maken.
Zaklantaarn: lichtpunt, als groen dorp tussen stedelijkheid. Maar ook als richtpunt voor waar we heen
willen.
Cup a soup: Albrandswaard als oase in stadse wereld. Enorme aantrekkingskracht op stedelijke
mensen. Dus de opkikker als je de hele dag gewerkt hebt. De naam Albrandswaard zegt niemand iets.
Keuze maken of je doorgaat met deze naam of een andere keuze maken. De cup a soup is niet meer
houdbaar, we moeten wel wat doen en zorgen dat we houdbaar blijven. Wat is het hete water om
deze droge poeder tot een lekker drankje te maken>
Sleutel: droom toekomstbeeld met de visie en de sleutel naar de toekomst. De identiteit behouden.
Nijntje: kinderen groot brengen in Albrandswaard dat was mijn droom. Hier in het groene dorp en niet
in de stad. Kindvriendelijker dan alle omringende gemeenten. Dat moeten we vasthouden.
Toekomstvisie moet net als Nijntje zijn, houd het simpel, stilistisch.
Boedabeeldje: moeten proberen historie in de dorpen vast te houden in de toekomst en zeker ook de
polder. Dat moet vastliggen in de toekomstvisie die we nu aan het maken zijn.
Driewegstekker: Rhoon, Poortugaal, Portland. Schrap de naam Albrandswaard en ga verder met
Rhoon/Poortugaal. De drie kernen onderling verbinden met groen en water. Het agrarisch
cultuurlandschap bouwen we vol. Dat is niet goed. De enige redding is verbindingen met water en
groen. Dat maakt het weer een eenheid.
Magneet: verbind dingen met elkaar. De dorpen moeten verbonden blijven. Dat geeft
aantrekkingskracht naar buiten. Dat werkt, dat zie je met Portland want de woningen daar waren zo
verkocht. Ook kan een magneet afstoten. Daar moeten we voor oppassen. Mensen moeten hier
vinden wat ze zoeken om een compleet leven te leiden.
Dobbelsteen: geluk om hier te leven. Prachtige omgeving, oase die heel veel kansen biedt.
Bierflesopener: streven naar open gebieden, streven naar eigenheid bijvoorbeeld met een mooi
streekproduct als bijvoorbeeld bier uit Poortugaal. Ook zijn we de opening naar de regio, alles komt
hier langs naar het achterland.
Geen voorwerp: het dorpse karakter dat veel aanwezigen benadrukken verdient nuancering. Portland
is geen dorp. En dat is ook geen streefbeeld. De kwaliteit van Portland is de korte verbinding van de
stad. Is gewoon een stedelijke wijk en houd er dus rekening me dat een deel van je gemeente geen
dorp is maar verstedelijkt.
Geen voorwerp: mensen in Portland vinden dat ze in dorp wonen hoor. Wat is dorps? Een ruimtelijke
verschijningsvorm of een vorm van samenleven?
Uil: probeer het landelijk en groen te houden. Wijze uil, in het bos werden hem vragen gesteld. Doe
het zo met de Toekomstvisie. Niet vooraf alles willen bepalen maar reageren als mensen vragen
stellen. Houd het simpel, dorps en groen.
Hans Karssenberg, mist er nog wat of zijn er nog toevoegingen?
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Ja, hoe zit het met ondernemers, voorzieningen, levendigheid. Er moet wel geld verdient worden. Niet
alleen een woongemeente, houdt daar rekening mee bij het schrijven van de Toekomstvisie.
Streefbeeld
Hans Karssenberg vraagt de raadsleden twee dingen te noemen die de gemeente nu niet heeft en
twee dingen die ze hier absoluut niet meer wilt hebben. Hieronder een opsomming.

Wat niet?
- Gifstort
- Defensietankstation
- Men mag niet meer denken dat ik in Alblasserwaard woon
- Bureaucratie
- Hoogbouw (vanaf 3 verdiepingen)
- Groene Kruisweg
- Verkeersdrempels
- Zichtbare metrobaan
- Onzichtbare / onbekende gemeente zijn
- Onduidelijke verkeerssituatie voor fietsers (rotondes vanaf Ridderkerk)
- Centralisatie naar Rijksoverheid (PKB’s)
- Luchtvervuiling
- Het streven naar natte natuur
- Politieke verzuiling
Wat wel?
- Slot valkesteyn terug, er zijn nog fundamenten. Staat symbool voor Poortugaal en dat moet
teruggebouwd worden
- Een hockeyvereniging, daarvoor moet je nu naar Rotterdam
- Het groen moet veilig zijn en niet worden bedreigd worden door bebouwing, dat vergt een
mentaliteitsverandering.
- Gemeente promoten, dat wordt nu niet gedaan. In Rotterdam en regio
- Durven vernieuwen, lef hebben. Vergt een mentaliteitsverandering
- Buytenland van Rhoon uitvoeren. Uitspreken is immers ook doen en dat is een drastische
verandering want daar ontbreekt het nu aan. 600 ha. Moet worden omgezet in natuur en
water. Dat is het plan en er gebeurt nu niets.
- Het water terug in de dorpskernen. Een verbinding van de Oude Maas naar de kernen van
Poortugaal en Rhoon. Net als vroeger.
- Meer sociale woningbouw. Voorkomen dat Albrandswaard een oase wordt voor heel select
publiek.
- Herstructurering van bestaande bouw. We willen een beheersgemeente zijn maar dat
betekent heel kritisch bekijken naar de bebouwing die je hebt. Dus denk na over slooprenovatie-(ver)nieuwbouw. Denk aan bijvoorbeeld Schutskooiwijk en de Vogelwijk.
- Plannen voor bedrijfsleven en winkeliers ontbreken, die hebben houvast nodig. Bedrijven
weten niet waar ze heen moeten als ze willen uitbreiden. Winkels moeten verbeterd worden
maar durven niet investeren want weten niet waar ze aan toe zijn. Denk bijvoorbeeld aan de
winkels op het Strawinskiplein.
- Passend voorzieningenniveau voor alle bevolkingsgroepen. Specifiek voor de jeugd.
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Als je Albrandswaard binnenkomt rijdt je geen dorp binnen. Het lijkt stedelijk door de inrichting
van de doorgaande wegen en de geluidswal. De Groene Kruisweg moet uitstralen wat
Albrandswaard is.
Eigen producten. De eigenheid van Albrandswaard creëren en promoten met een agrarische
koopgoot.
Dagrecreatie. Die kansen liggen er en vent die kansen uit. Laat de recreatie nou eens meer
opleveren en opleven. Ook verblijfdrecreatie overigens. Maar dagsporten daar ligt zeker een
kans. Paardrijden, golfen, Rhoonse Grienden, etc.
Albrandswaard moet ouderen ondersteunen bij het ontwikkelen van
ouderenwoongemeenschappen. Daar kan je bijvoorbeeld kavels voor aanbieden zodat
ouderen niet zelf met de ontwikkelaar aan de slag hoeven.
In 2025 op de kaart staan als een bekende gemeente met een duidelijke identiteit.
Groene Kruisweg en metrobaan verdiepen zodat Rhoon weer 1 dorp is.

Hans Karssenberg vat het samen; dit zijn thema’s die leven in de raad. En het zijn dezelfde geluiden
die we ook van onze andere gesprekspartners hebben gehoord. Al zitten er wel nieuwe originele
zaken bij. Zo verzamelen wij thema’s die aandacht zouden moeten hebben in de Toekomstvisie. Ook
hier springen landschap en gemeenschap eruit. Dus recreatie maar ook hoe wil je samenleven met
welke voorzieningen? Daar gaan we mee aan de slag!
Vorm
Dan het laatste onderdeel. In welke vorm wil de raad de Toekomstvisie ontvangen? Website, boekje,
placemat? Hans heeft voorbeelden meegenomen ter inspiratie.
De raadsleden zijn het er over eens dat de vorm afhankelijk is van wat je er mee wilt. Het doel bepaald
het middel. Dus naast wat je intern verspreid moet er ook een versie zijn voor de inwoners van
Albrandswaard en die zitten vast niet allemaal op een pak papier te wachten. Het moet korter en
krachtiger. Kunnen het terugkomende voorwerpen zijn die je op verschillende plaatsen in de
gemeente aantreft? Het is leuk en tastbaar al kan het niet zonder een papieren toelichting bestaan.
Hans Karssenberg vraagt de raadsleden er over na te denken wat ze graag zouden willen. Misschien
is een reclamecampagne geen slecht idee? We willen toch bekender worden?
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Tot slot
De trends tekenen zich duidelijk af vertelt Hans Karssenberg. Ook de zaken die vandaag zijn
genoemd door de raadsleden lijken niet te contrasteren met wat er eerder aan input is ontvangen. De
volgende stap is dan ook om wat dieper op de zaken in te gaan en te ontdekken of iedereen echt
hetzelfde bedoelt. Dat gebeurt door over verschillende thema’s (leven, landschap) naar concretisering
te gaan. Ook is er ruimte om na te denken over HOE het streefbeeld gerealiseerd zou moeten
worden. Hans Karssenberg vraagt de raadsleden of de HOE vraag vooral is hoe je de samenwerking
met de burger aangaat als gemeentebestuur? En, zou de Toekomstvisie daar op in moeten gaan?
Je zou je kunnen voorstellen dat ook aandacht aan de HOE vraag wordt besteedt door met de
uitwerking van de scenario’s ook uit te gaan van bijvoorbeeld:
•
•
•

weinig overheidsgeld of veel overheidsgeld;
de overheid initieert, de burger initieert;
etc,

De raad vindt dat een zinnige discussie om te voeren maar ook zijn er raadsleden die waarschuwen
voor het gevaar van het stellen van de HOE vraag in dit stadium van het proces. Als je nu al vraagt
hoe men zijn/haar ambities wil bereiken dan zet je als het ware de handrem op de ambities. Bij het
neerzetten van een ambitieus streefbeeld moet men even los zijn van het hier en nu. Zich nog geen
zorgen maken over de uitvoering. Dus, zeggen enkele raadsleden schrijf de visie en als er initiatieven
zijn die raken aan de realisatie dan stuur je die volgens de Visie. De exacte manier waarop je het doet
is afhankelijk van de situatie. Doe daar nog geen uitspraken over.
Andere raadsleden vragen hoe STIPO er mee om is gegaan in andere toekomstvisietrajecten bij
andere gemeenten.
Hans Karssenberg antwoord dat er verschillende redenen zijn waarom een gemeente een
toekomstvisie wil. Vuist tegen hogere overheden of andere samenleving vormgeven en met de
toekomstvisie netwerken binnenhalen. Maar als ik jullie goed beluister dan hoor ik; denk na over een
tactiek maar werk het niet uit in de Toekomstvisie. Dat zullen we doen. Maar let op, de HOE vraag ligt
op tafel. Die zullen de bewoners en ondernemers jullie straks ook stellen dus denk er alvast over na.
We komen in de raadscarrousel van 10 oktober terug met een conceptvisie en een voorstel hoe we
verder gaan.
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Albrandswaard in regionale context
In gesprek met Frank van den Beuken
Frank van den Beuken werkt 9 jaar bij de dS+V (nu Stadsontwikkeling), veel voor Stadsregio gedaan,
o.a. RR2020 en studie naar landelijk wonen. De laatste jaren gewerkt aan regionale
samenwerkingsverbanden: Zuidvleugel, metropoolregio Rotterdam – Den Haag en secretaris
Deltriplatform (samenwerking Havenbedrijf, regio Rotterdam, Drechtsteden, en West-Brabant).
Belangrijkste ontwikkelingen aan zuidflank Rotterdam
•

De RR2020 is opgesteld in een periode van groei, de gedachte was: waar kunnen we bedrijventerreinen en
woningbouw kwijt? Dat perspectief is verdwenen; er zijn nog wel kansen voor groei maar het perspectief is
onzeker.

•

Economische groeikansen en jonge bevolking in de regio. Een hele belangrijke vraag is hoe zeer de regio in
staat is mensen aan te trekken en vast te houden. We gaan nu uit van vertraagde groeit, maar we moeten
rekeing houden met verschillende groeiscenario’s, en ook rekening houden met krimp voor een deel van de
regio. Recentelijk zijn in het kader van het Deltadeelprogramma Rijnmond / Drechtsteden extreem lange
termijnscenario’s opgesteld, 100 jaar (Pieter de Greef). Vanuit die analyses moet ook serieus rekening
gehouden worden met krimp.

•

Concentratie van hoogopgeleide mensen bepaalt het succes. Dat betekent dat het meest waarschijnlijk is dat
de komende jaren Amsterdam-Utrecht het goed zullen blijven doen. Success breeds success.

•

Tegelijkertijd zijn er veel kansen in deze regio. Dit wordt ook door het Rijk gezien, zie o,a, Topsectoren Rijk
en onderzoek Roland Berger voor de Zuidvleugel: hier zitten economische sectoren met groeipotentie. Veel
haventerreinen waar je iets mee kunt. Als Biomassa of Recycling / CleanTech groot worden dan kan dat
allemaal in dit gebied gebeuren.

•

Waar we met de Deltriregio tegen aan lopen is de onderwijs-arbeidsmarkt problematiek: paradox dat juist in
de sectoren waar groei zit willen weinig mensen werken. Imago versterken, werk aantrekkelijk maken; maar
voor een deel ook minder groeimogelijkheden.

•

Belangrijke ontwikkeling is de nieuwe westelijke oeververbinding, die er zeer waarschijnlijk wel gaat komen.
Moeilijk de consequenties daarvan te overzien. Aan westkant waarschijnlijk meer dynamiek en nieuwe
investeringen: Voorne-Putten beter bereikbaar; relatie tussen Greenport en haven, ontstaan nieuwe
industrieën. Dan is het ook aantrekkelijk om daar dichtbij in de buurt te wonen. Het kan reëel gebeuren, maar
het is onzeker.

•

In je visie rekening houden met scenario van krimp in de regio, en een scenario van juist meer druk op de
woningmarkt.

•

Metropoolregio Rotterdam – Den Haag: A4 komt er, Randstadrail ligt er, investeren in het spoor. Vooral
mentale switch. Binnenkort atelier met Pieter Tordoir met stakeholders. Daar kunnen nieuwe projecten uit
komen, maar het zal niet wezenlijk van invloed zijn voor de zuidflank.

•

Thema’s Deltriplatform: ruimte voor bedrijvigheid, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en dubbele doelstelling met
milieufederaties om te investeren in leefbaarheid. Er wordt nu een studie gedaan naar profilering van
bedrijventerreinen in de zuidkant van de regio. Nieuwe ontwikkelingen als Nieuw Rijerwaard, Dordtse Kil, en
logistiek park Moerdijk etc worden daarin meegenomen.

•

Rotterdam is rauw, spannend, er kan van alles: nog altijd zijn aantrekkingskracht; maar is niet per se voor de
regio of Albrandswaard relevant om in mee te gaan. Maar misschien gaandeweg profiel naar duurzaam
karakter brengen: duurzame agritech, BioMassa, CleanTech Delta, etc. CleanTech Delta is een mooi
overkoepelend ontwikkelprofiel voor de zuidkant van de regio kunnen zijn: kennis en techniek gekoppeld aan
de Delta. Dat speelt aan de noordzijde van Rotterdam minder. Je moet dan goed kijken: wat is het nu? Hoe
is onze positie in de Albrandswaard?
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•

Tweede Maasvlakte leidt tot groei containerhaven en meer vervoer over alles: rail, weg, water. Je moet het
ook niet overwaarderen. Wel tienduizend nieuwe arbeidsplaatsen volgens de (positieve) scenario’s van het
Havenbedrijf en die moeten ergens een plek vinden.

•

Recreatief is de Albrandswaard voor Rotterdam al behoorlijk goed ontsloten. Je hebt een heel goed netwerk,
maar misschien is de kwaliteit nog net niet goed genoeg. Denk na over pendel, het fenomeen van de
elektrische fiets, scooters etc.

•
•

De Blauwe verbinding komt er; een noord-zuid vaar- en fietsroute waar je straks kunt kanoën.
A4 Zuid moet je wel op anticiperen, maar hou er ook rekening mee dat het nog heel lang kan gaan duren
voordat hij er komt. Ter illustratie: Regio en Rijk hebben samen een afsprakenpakket tot 2028; de A4 Zuid zit
daar net niet in. Eventuele planvorming wordt naar alle waarschijnlijkheid op zijn vroegst pas na 2020
opgepakt. Zonder westoeververbinding heeft de A4 Zuid geen zin. Er ontstaan nieuwe knelpunten in de
Beneluxcorridor na de uitleg van de A4 Midden Delfland. Je hebt eerst de bypass van de westelijke
oeververbinding nodig, want anders vergroot je met de aanleg van de A4 Zuid alleen maar verder de
congestie.

Inzoomend op de Albrandswaard:
•

Demografisch: Rotterdam blijft een magneet voor migranten en de mensen die het goed doen gaan
verhuizen, ook naar de regio. Wellicht meer de expats: mooi, groen, kindvriendelijk woonmilieu. Eén van de
meest kansrijke milieus voor landelijk wonen in de regio. Andere vergelijkbare milieus zijn Voorne-Putten,
Westvoorne. Er zijn er wel meer maar daar is weinig mogelijkheid om iets nieuws te ontwikkelen. Hoeksche
Waard is er wel, maar dat zit minder in de dynamiek van de stad; er is altijd de auto-afhankelijkheid en dat is
een bepalend verschil.

•

Beeld van buitenaf: rustige gemeente die je vooral goed moet beheren. Vooral je kwaliteiten meer naar voren
brengen; van meer naar beter is een goede slogan. Het beheren van je kwaliteiten is een actieve opgave. Als
je een parel van rust wil zijn in een hectische omgeving dan is de kwaliteit, cultuurhistorie etc extra belangrijk.
Rotterdam ontwikkelt nu een cultuurhistorische waardenkaart, vooral om de waardering zichtbaar te maken
en daarop partijen te mobiliseren, om daar energie los te weken; niet om regels op te leggen. Omslag van
bepalen naar deels controleren en deels faciliteren.

•
•

Rotterdammers komen niet in de Albrandswaard; ze kennen het nauwelijks.
Daarnaast de ontwikkeling van de 600 ha en de spannende vraag hoe dat verder gaat. Misschien vooral
plaatsen in het perspectief van cultuurhistorisch landschapsbeheer.

•

Spannend is vooral: hoe pik je graantjes mee in de economische regionale ontwikkeling? Hoe ben je gastvrij
voor bedrijven die misschien niet veel ruimte nodig hebben en in de luwte een plek zoeken. Ook hier geldt:
van meer naar beter. Zoek de ontwikkeling dus meer in het economische en culturele. Imago van
werkgelegenheid is ook voor jongeren weer interessant.

•

Tot slot ligt er in het scenario van druk op de woningmarkt ligt er de kans om een heel rustig topmilieu toe te
voegen. Maak niet iets nieuws maar probeer vooral iets toe te voegen wat het bestaande versterkt. Bouw niet
een nieuwe Portland, maar zet het als een geleidelijke ontwikkeling in die het bestaande versterkt; niet iets
wat pas succesvol is als het af is.

•

Groene Kruisweg: heel bepalend voor je imago. Je rijdt er nu vluchtig doorheen, het is een drukke weg die
niet het gevoel geeft van kwaliteiten die er achter zitten. Het dorp keert zich op de meeste punten met de
achterkant naar die Groene Kruisweg toe. Laatst presentatie “Wassende Weg”: een proef op de Westzeedijk
in Rotterdam, stuk weg geasfalteerd met ZOAB waar ook nog water langs kan stromen, zodat het de lucht
kan zuiveren en het vriest niet zo snel kapot. Geluid is stukken minder; bewoners willen dat het ook zo blijft.
Het scheelt in geluid, luchtvervuiling, en dat kan een trigger zijn zodat je daarna iets meer kan investeren in
aantrekkelijker functies langs de weg. Naast de de opkomst van elektrisch vervoer kan ook een dergelijke
nieuwe technologie voor asfalteren een aanleiding zijn om de presentatie van de gemeente aan de Groene
Kruisweg opnieuw te bezien. Dit kan ook gezamenlijk project zijn van verschillende gemeenten aan de
Groene Kruisweg.
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1. opdracht

Toekomstvisie vanuit sterktes
Een gemeente moet vaak verschillende
tegenstrijdige belangen tegen elkaar afwegen.
Daarin worden keuzes gemaakt en zo
ontstaat beleid. Niet zelden leidt dit tot een
compromis. Het gekozen beleid heeft effect
op de inwoners, maar ook op de positie van
de gemeente in de context van de stadsregio.
Het bepaalt in zekere zin het imago en de
ontwikkeling van de gemeente.
Hoe breng je daar consistentie in aan? En hoe
geef je als gemeente daarin richting?
Een heldere toekomstvisie kan daarbij helpen.
Het dient dan als referentiekader om beleid
consistent en volgens plan uit te voeren.
Om tot een toekomstvisie te komen is het
zinvol om eens van buiten tegen de gemeente
aan te laten kijken. Door sterktes en kansen
te onderzoeken, kan met een onbevangen blik
het profiel van de gemeente helder worden. Dit
profiel kan vertaald worden in een suggestie
voor een onderscheidende identiteit.
Om een bijdrage aan de toekomstvisie te
leveren is dit profiel van Albrandswaard
gemaakt. Daarvoor is een analyse uitgevoerd
vanuit twee invalshoeken: de aanwezige
consumentenprofielen en de eigenheid van
de plek. Het geeft een beeld van de identiteit
van Albrandswaard en laat zien waarin dit
afwijkt van de omgeving. Dit levert zinvolle
aanknopingspunten voor een aantrekkelijke
en onderscheidende positionering van de
gemeente in de context van de stadsregio en
concurrerende buurgemeenten.

4

Vanuit een analyse van de mentaliteit van de consumentenprofielen en
de eigenheid van de ruimtelijke kwaliteiten worden aanknopingspunten
aangereikt voor een onderscheidende en relevante identiteit.
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2. Analyse van de markt

6

De ruim 10.000 huishoudens binnen de
gemeente Albrandswaard en de kernen
Poortugaal, Rhoon en Portland zijn aan de
hand van 350 kenmerken geanalyseerd.
Ze zijn daarbij vergeleken met die van de
buurgemeenten Barendrecht en Hoogvliet
en van de kleine 600.000 huishoudens in de
Stadsregio Rotterdam en de zuidelijke flank
daarvan. Er is gekeken naar inkomens en
woningwaarde, naar levensfase en ook naar
kenmerken die wat zeggen over de aspiraties
en mentaliteit van de inwoners; - de lifestyle.
Hiermee krijgen we snel een breed beeld
waarin Albrandswaard nét dat anders is dan
de omgeving; maar ook verschillen binnen de
gemeente worden getoond.
Uit alle kenmerken zijn 10
consumentenprofielen samengesteld,
waardoor snel inzicht in de dominante
profielen in Albrandswaard te geven is.

Drie consumentenprofielen manifesteren zich nadrukkelijk in de gemeente
Albrandswaard. In de percentuele verdeling en een indexering ten opzichte van het
Nederlandse gemiddelde is het verschil met de stadsregio snel te zien.

Binnen de gemeente Albrandswaard treffen we grote verschillen aan. Zo is
het profiel Welgestelde (aankomende) Emptynester met name in Rhoon sterk
vertegenwoordigd.
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Drie profielen komen in Albrandswaard
dominant voor: Jonge Moderne Gezinnen,
Welgestelde (aankomende) Emptynester en
Oudere Modale gezinnen. Samen maken
deze drie profielen 67% van de bevolking
uit. Er is een sterke spreiding aan te wijzen
van de verschillende profielen binnen de
gemeente. Zo treffen we in de kern Rhoon
veel Welgestelde (aankomende) Emptynesters
aan. De Jonge Moderne Gezinnen zien we
met name in Portland waar ze 53% van de
huishoudens uitmaken.
Dat er verschillen met de
consumentenprofielen van de Stadsregio
Rotterdam zijn hoeven wij u niet te vertellen.
Dat er ondanks de vele overeenkomsten
met de gemeente Barendrecht nu juist ook
verschillen zijn, is meer betekenend. Op de
volgende pagina’s vindt u een overzicht van
opvallende bevindingen:
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Typering van het profiel Oudere Modale Gezinnen en
de postcodes waar ze domineren.

Typering van het profiel Welgestelde (aankomende)
Emptynesters en de postcodes waar ze domineren.

Typering van het profiel Jonge Moderne Gezinnen en
de postcodes waar ze domineren.
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1. inkomen en woningen:
In Albrandswaard domineren de hogere
inkomensklassen van de Stadsregio
Rotterdam. Het profiel lijkt sterk op dat van
Barendrecht. Van de drie kernen van de
gemeente hebben Portland en Rhoon de
hoogste inkomens.
Het aandeel koopwoningen is met 70% gelijk
aan dat van Barendrecht, maar veel hoger
dan in de Stadsregio Rotterdam. De meeste
koopwoningen hebben een waarde tussen
de twee en vier ton. De woningen zijn relatief
groot en vaak vrijstaand. De huurwaarde van
de huurwoningen in Albrandswaard ligt veel
hoger dan die van de Stadsregio.
2. lifestyle:
Een studie naar de interesses en activiteiten
zegt iets over de mentaliteit van de inwoners.
We treffen veel huishoudens met hoge
scores die we veel zien bij jonge gezinnen
in nieuwbouwwijken, zoals woninginrichting,
auto’s en een sport als voetbal. Donaties
aan goede doelen zijn gericht op de directe
omgeving voor gezondheid en kinderen.
De consumenten zijn pragmatisch en
trendgevoelig. Ze zijn geïnteresseerd in
gadgets. In Rhoon wordt veel bewust in
reformzaken gekocht. Er is ook interesse in
antiek en kunst.
3. socio-demografische kenmerken:
Een analyse naar levensfase toont een
oververtegenwoordiging van gezinnen.
Die zien we ook in Barendrecht, maar in
Portland zijn ze wat jonger. Deze gezinnen
met kinderen onder de 6 jaar komen bijna
anderhalf keer meer voor dan gemiddeld in
Nederland. Het verschil met de stadsregio
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Rotterdam is nog groter.
Door de dominantie van gezinnen zal de
vergrijzing later intreden, waarbij we niet
moeten vergeten dat met 37% het aandeel 55
plussers in de gemeente toch op het landelijke
gemiddelde ligt. Vergrijzing is met name in de
kernen Poortugaal en Rhoon een feit.
4. geografie:
Verder kijkend naar verschillen met de
Stadsregio Rotterdam valt de afwijkende
urbanisatiegraad van Albrandswaard op.
De urbanisatiegraad ‘weinig stedelijk’ komt
maarliefst 1300 procent meer voor dan in de
stadsregio. Daarmee is de grootste afwijking
in onze analyse er een van geografische aard!
We komen hier op terug.
5. veel overeenkomsten met Barendrecht,
maar ook verschillen:
In vergelijking met de buurgemeente
Barendrecht zijn er vooral overeenkomsten
aan te wijzen. De beide gemeentes hebben
een grote VINEX-wijk die onderling niet al
te veel verschillen in aard en samenstelling
van de bevolking. We gaan hier toch
wat geforceerd op zoek naar verschillen,
omdat daarin juist een nuancering voor
Albrandswaard te vinden is. Daarbij valt op
dat in Albrandswaard de volgende kenmerken
relatief meer voorkomen ten opzichte van de
– in vele opzichten gelijkende – buurgemeente
Barendrecht:
•
Hogere WOZ waarden | Veel 		
Koopprijzen boven €450.000 		
| Veel Vrijstaande woningen
•
Meer woningen met bouwjaar 1944 		
en eerder
•
Meer jonge kostwinners tussen 18-24

•
•
•
•
•
•
•
•

Weinig consumenten met een 		
postmoderne mentaliteit
Weinig ouderen
Weinig allochtonen
Veel giften aan kunstbehoud
Meer interesse in antiek
Meer bezoek aan reformzaak
Veel sporten ,maar weinig squash
Veel profiel Oudere Modale Gezinnen

6. Nieuwbouwbewoners van Portland
Er is een analyse gemaakt van de kenmerken
van nieuwbouwbewoners in Portland waar een
populatie van ongeveer 1200 huishoudens
woont in een woning van na 2005. Deze
nieuwkomers hebben we apart beschouwd en
daarbij zijn de volgende zaken opgevallen:
•
Veel profiel Jonge Moderne Gezinnen
•
Veel huishoudens met het oudste 		
kind nog onder de vijf jaar oud
•
Laag aandeel niet-westerse 		
allochtonen
•
Weinig alleenstaanden
•
Een hoog en trendgevoelig 		
winkelbudget
•
Een niet te hoog postmodern profiel

De inkomensniveaus van de huishoudens binnen Albrandswaard zijn vergelijkbaar met Barendrecht en liggen ver boven
de gemiddelden van de Stadsregio Rotterdam. Portugaal blijft wat achter bij Rhoon en Portland.

Albrandswaard telt veel jonge gezinnen, met name in Portland. De gezinnen zijn wat jonger dan die in Barendrecht. De
bevolkingssamenstelling wijkt sterk af van de Stadsregio Rotterdam waar alleenstaanden een grote populatie vormen.
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aanbevelingen vanuit de markt
Uit de analyse van de consumentenprofielen
zijn de volgende aanknopingspunten voor een
onderscheidende profilering voor de gemeente
Albrandswaard gedestilleerd:
• Er worden in de gemeente relatief veel
giften gedaan aan zaken als kunstbehoud
(t.o.v. Barendrecht en Hoogvliet), maar ook
hoge scores voor doelen rond thema’s als
gezondheid. Daarbij zoekt men goede doelen
dichtbij huis. Er is ook interesse in antiek. We
zien hierin een behoudende attitude waaruit
een waardering voor oude waarden en tradities
spreekt. Een wat nostalgisch verlangen – ook
bij jonge gezinnen - naar een tijd toen alles
nog overzichtelijk en niet zo gehaast was.
Bijvoorbeeld door wat weg te dromen bij een
vergezicht over het traditionele platteland
bij wat koeien en oude boerderijen. Ook het
relatief hoge aandeel van bebouwing van voor
1945 in de dorpskernen Rhoon en Poortugaal
en de aard ervan kan bijdragen aan een thema
rond nostalgie. Het platteland en kleine dorpen
zijn helemaal terug en het is fijn daar vlakbij te
wonen.
• Er is een groot trendgevoelig
gezinswinkelpubliek aangetroffen dat
in is voor hippe zaken waartoe ook
duurzaamheid gerekend kan worden. Dit
zal in de Albrandswaaard en omstreken dan
duurzaamheid zijn op een wat pragmatische
manier, want het moet ook weer niet te veel tijd
en inspanning vragen. Dus wel bijvoorbeeld
meer met de kinderen gezonde dingen doen
en af en toe gezond voedsel kopen, maar niet
geitenwollen sokken gedoe. Het ontstaat niet
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zo zeer vanuit een postmoderne idealistische
mentaliteit ten aanzien van duurzaamheid,
maar meer omdat het leuk en trendy is. Een
belangrijke groeiende consumententrend
die de komende jaren mainstream wordt,
is die van regionaal biologisch verbouwd
en smaakvol voedsel. Deze trend zal niet
exclusief blijven voor een intellectuele
avant-garde, maar zal ook door de inwoners
van Albrandswaard e.o. worden opgepikt
en ingevuld. Dat men daarbij niet te veel
concessies wil doen aan luxe en comfort, laat
zich raden, maar dat het komt er aan. Men
gaat dus wel voor duurzaam, maar wil niet het
gedoe, zou je kunnen zeggen.
• Tenslotte is de uitzonderlijk lage
urbanisatiegraad een goed te gebruiken
kenmerk. De afwijking ten opzichte van de
Stadsregio en Barendrecht is dermate hoog,
dat je er wel wat mee móet doen. Het is een
tastbaar ruimtelijk kenmerk dat Albrandswaard
totaal anders maakt dan de overige
gemeenten in de Stadsregio en daarmee een
ideaal aanknopingspunt voor een profilering.
Zeker als de grote stad en de industrie zo vlak
bij zijn, kan het effectvol zijn je daar tegen af te
zetten. De gemeente kan een uniek leefmilieu
bieden dat inspeelt op een toenemende en
blijvende waardering voor het authentieke
platteland en de hernieuwde belangstelling
voor regionaal verbouwd en smaakvol voedsel.

Aspiraties voor de gemeente Albrandswaard vanuit de consumentenprofielen: Comfortabel onthaasten in
de natuur, waar de kinderen wat opsteken en er iets duurzaams is om mee naar huis te nemen.
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3. ruimtelijke analyse
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In deze analyse wordt antwoord gezocht
op de vraag wat Albrandswaard uniek
maakt. Welke ruimtelijke kenmerken zorgen
ervoor dat de gemeente zich van de directe
omgeving onderscheidt? Hoe kan de
ruimtelijke ontwikkeling ervoor zorgen dat
mensen ervoor kiezen om in Albrandswaard
te komen wonen en niet in bijvoorbeeld
Barendrecht of Hoogvliet? Om deze vragen
te beantwoorden worden twee een ruimtelijke
analyse uitgevoerd. De eerste heeft een
top down benadering. De eigenheid van
Albrandswaard wordt vanuit de context van
de Stadsregio Rotterdam bekeken. Ook
de rol die de gemeente toebedeeld krijgt in
beleidsdocumenten vanuit de Provincie en de
Stadsregio komen aan de orde.
Vervolgens wordt Albrandswaard bottum up
benaderd. Portland, Rhoon en Poortugaal
worden elk beschreven wat betreft hun
ruimtelijke kwaliteit, infrastructuur en
voorzieningen. Aan de hand hiervan kunnen
relevante kwaliteiten en knelpunten worden
benoemd.
Door deze twee analyses te combineren
ontstaat een goed beeld van de eigenheid
van Albrandswaard en kan bepaald worden
welke kwaliteiten kunnen zorgen voor een
onderscheidende propositie voor de gemeente.
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Top down: De rol van
Albrandswaard in het grotere
geheel
Op een historische kaart van de Stadsregio
Rotterdam valt vooral op hoe leeg het
rond 1850 was. Vlaardingen, Schiedam en
Rotterdam zijn compacte waterstadjes en
Rhoon en Poortugaal zijn boeren gehuchten
ver van de steden verwijderd. Op de kaart van
1850 hebben Albrandswaard en Rotterdam
nog niets met elkaar te maken.
Vooral in de laatste zestig jaar is het gebied
echter sterk verstedelijkt. De Stadsregio is
tegenwoordig een brei van steden, voorsteden,
infrastructuur, havens en bedrijventerreinen.
Albrandswaard is aan Rotterdam vastgegroeid.
Open groene ruimtes zijn in de Stadsregio een
zeldzame verademing. Albrandswaard is de
trotse bezitter van één van die open plekken.
Dit is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven
bij de Provinciale overheid en het bestuur
van de Stadsregio Rotterdam. In het
Regionale Groen Blauwe Structuurplan is het
buitengebied van Albrandswaard aangemerkt
als zeekleilandschap met stadslandbouw,
als natuurgebied langs getijdenrivier en als
robuuste groenblauwe zone.
In het Streefbeeld Regiopark IJsselmonde is te
zien dat binnen de gemeente Albrandswaard
zowel natuur als recreatief groen gerealiseerd
zal worden, evenals een nieuw recreatief
knooppunt. Recreatieve verbindingen met
de omringende stedelijke gebieden moeten
aansluiten op een fietspadennetwerk over de
dijken.
Als natuurcompensatie voor de aanleg
van Maasvlakte 2 is in Albrandswaard het
Landschapspark Buytenland gepland. In het
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ontwerp hiervoor van landschapsarchitect
Peter Verkade is het middeleeuwse
dijkenstelsel het raamwerk waarbinnen
recreatief groen en natte natuur ingepast
worden.
De Stadsregio maakt wat betreft de
woningbouw onderscheid in verschillende
woonmilieus. In de gemeente Albrandswaard
zijn twee locaties aangeduid als zoekgebied
landelijk wonen. Bovendien wordt er ruimte
gegeven aan bouwen binnen de kern.
Albrandswaard krijgt hiermee de kans om
nieuwe landelijke woonmilieus te realiseren op
korte afstand van het centrum van Rotterdam.
Alle andere zoekgebieden voor landelijk
wonen liggen veel meer in de periferie van de
Stadsregio.
De rol van Albrandswaard in het grotere
geheel kan als volgt worden samengevat:
•
•
•
•
•
•

Agrarische enclave; zeldzaam in de
verstedelijkte omgeving
Middeleeuws zeekleilandschap 		
versus uitgestrekte voorsteden
Mogelijkheden voor stadslandbouw
Belangrijke rol voor recreatie
Plannen voor natuurontwikkeling ter
compensatie Maasvlakte 2
Zoekgebied landelijk wonen

Regionaal Groen Blauw Structuurplan 3
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Bottum up: de eigenheid van
Portland, Rhoon en Poortugaal
Portland
Portland is formeel een wijk van Rhoon, maar
ruimtelijk is het vooral onderdeel van de
VINEXlocatie Midden-IJsselmonde. Tot voor
kort was het agrarisch landschap. Pas in 2007
is de bouw begonnen. In 2011 verwacht men
klaar te zijn. Portland is een nette moderne
woonwijk die een waterrijke woonomgeving
biedt in een landelijke setting. Qua architectuur
en stedenbouw onderscheidt Portland zich
nauwelijks van Carnisselande of andere
VINEXwijken. De ontsluiting voor auto’s is
prima, het OV is iets minder goed geregeld. Er
zijn veel basisvoorzieningen.
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Portland in 1880

Portland: wonen, winkels en infrastructuur

Portland: basisvoorzieningen

Carnisselande

Portland: water en landschap

Portland: ontsluiting
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Rhoon
Rhoon is ontstaan in de middeleeuwen
toen Biggo van Duyveland hier het kasteel
bouwde dat nu nog steeds te bewonderen
is. Het oorspronkelijke dorp was een lintdorp
langs de dijken. Vooral langs de Rijsdijk en
Dorpsdijk staan nu nog fraaie historische
buitenplaatsen. Later is de ruimte tussen de
dijken bebouwd, maar Rhoon is nog steeds te
typeren als een kleinschalig dorp in landelijke
omgeving. Vooral de verweving van dorp en
historische dijken maken Rhoon bijzonder.
Toch maken veel dijkhuisjes een vervallen
indruk. Een renovatie zou zeker bijdragen aan
de identiteit van Rhoon. Het dorpscentrum is
niet zo gezellig, maar daar wordt aan gewerkt.
Het valt op dat niet alle nieuwbouw even goed
aansluit bij het dorpse karakter. Rhoon heeft
alle dagelijkse basisvoorzieningen bij de hand,
maar verder is het aanbod van winkels, horeca
of cultuur niet zo spannend. Het dorp is dankzij
de metro zeer goed verbonden met Rotterdam.
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Rhoon in 1880

Rhoon: dijk en landschap

Rhoon: basisvoorzieningen

Rhoon: historische bebouwing

Rhoon: centrum

Rhoon: ontsluiting
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Poortugaal
Poortugaal is net als Rhoon in de
middeleeuwen ontstaan bij Slot Valckensteyn.
Dit kasteel is in de negentiende eeuw
gesloopt. Op de historische kaart is te zien dat
Poortugaal niet alleen een lintdorp was, maar
ook een kleine kern had. Deze historische kern
is tegenwoordig nog steeds zeer pittoresk en
heeft veel potentie om uit te groeien tot een
recreatieve trekpleister. Vanaf 1909 is er in de
omgeving al een psychiatrische kliniek. Op dit
moment liggen TBS-kliniek “De Kijvelanden”
en het Delta Psychiatrisch Centrum ten zuiden
van Poortugaal.
Net als Rhoon is Poortugaal te omschrijven
als een kleinschalig dorp in landelijke
omgeving met een bijzondere verweving
van dorp en historische dijken. Buiten het
dorpscentrum staan opvallend veel grote
huizen. Er wordt veel aandacht besteed aan
een zorgvuldige inpassing nieuwbouw in het
dorp. Ook Poortugaal heeft alle dagelijkse
basisvoorzieningen bij de hand, maar verder
is het aanbod van winkels, horeca of cultuur
niet zo spannend. Het dorp is dankzij de metro
zeer goed verbonden met Rotterdam.
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Albrandswaard
Kijkend naar de specifieke kwaliteiten van de
afzonderlijke kernen, zou Albrandswaard als
geheel als volgt getypeerd kunnen worden:
•
•
•
•
•
•

Landelijke omgeving met de stad 		
binnen handbereik
Idyllische dijkjes en pittoreske 		
boerderijen
Verweving van dorp en landschap
Waterrijke woonomgeving
Het oude centrum van Poortugaal is
recreatief zeer aantrekkelijk
Kasteel en statige landhuizen in 		
Rhoon

Poortugaal in 1880

Poortugaal: dijk en landschap

Poortugaal: basisvoorzieningen

Poortugaal: historisch centrum

Poortugaal: nieuwbouw

Poortugaal: ontsluiting
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Aanbevelingen vanuit de
ruimtelijke analyse
Uit de voorgaande ruimtelijke typering
komt een aantal kansen naar voren. Door
deze kansen te benutten kunnen de unieke
ruimtelijke kwaliteiten van Albrandswaard
worden versterkt en kan de gemeente zich
duidelijk onderscheiden van de andere
plaatsen binnen de Stadsregio Rotterdam.
• Albrandswaard kan zich met het agrarische
karakter onderscheiden van de rest van de
Zuidrand van Stadsregio Rotterdam: Nergens
is nog echt boerenland te zien op zo’n korte
afstand van het centrum van Rotterdam.
Buurgemeente Barendrecht heeft ook de
nodige groene ruimte, maar zij zetten bij de
ontwikkeling hiervan vooral in op ruige, natte
natuur en bos.
• Door te investeren in recreatieve
voorzieningen werken aan een sterk imago en
een aantrekkelijke woonomgeving: Als het in
Albrandswaard fijn toeven is voor recreanten
zullen meer mensen de gemeente ontdekken
als potentiële nieuwe woonplaats.
• Zet in op stadslandbouw, agrarisch
natuurbeheer, recreëren bij de boer
en streekproducten: Dat de ruimte in
Albrandswaard beperkt is voor levensvatbare
landbouw wil niet zeggen dat er geen
toekomst meer is voor de boeren. Als creatieve
ondernemer kunnen zij een belangrijke rol
spelen in het aantrekkelijk houden van de
gemeente.
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• Oorspronkelijke landschap versterken: De
open ruimtes en de dijken met beplanting
en bebouwing erlangs typeren het oude
zeekleilandschap. Door deze landschappelijke
kwaliteiten in stand te houden, blijft
Albrandswaard herkenbaar als authentieke
enclave binnen de Stadsregio.
• Nieuwbouw kleinschalig, afwisselend en
traditioneel: Voorkom dat Albrandswaard te
veel op Barendrecht gaat lijken door geen
grote nieuwbouwwijken meer te bouwen.
Kleinschalige, afwisselende projecten dragen
bij aan het organische dorpse karakter.
Nieuwbouw hoeft niet noodzakelijkerwijs
historiserend te zijn, als het maar past binnen
de context. Een goede architect is in staat om
eigentijdse gebouwen te ontwerpen die toch
verwijzen naar de locale bouwtradities.
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4. visie op de identiteit

Om een heldere toekomstvisie op de identiteit
van de gemeente Albrandswaard te krijgen is
een gefocuste en onderscheidende uitwerking
gemaakt van de aanbevelingen uit de analyse.
We zijn daarbij gedisciplineerd te werk
gegaan door niet te veel verschillende zaken
in de profilering te betrekken, maar juist een
heldere keuze te maken voor het authentieke,
landelijke karakter. Op deze manier kan de
gemeente Albrandswaard opvallend zichzelf
blijven, ten opzichte van de omliggende
gemeenten in de Stadsregio Rotterdam.
Hotspots in het groen
Albrandswaard onderscheidt zich van de
omgeving door het authentieke, landelijke
karakter. De landschappelijke kwaliteiten zijn
een belangrijke factor in de aantrekkelijkheid
en het onderscheid ten opzichte van met name
Barendrecht. Door in te zetten op authentieke,
landelijke recreatie zullen veel meer mensen
Albrandswaard ontdekken, misschien wel als
toekomstige woonomgeving.
De gemeente speelt een belangrijke rol bij
het scheppen van kaders en mogelijkheden
voor de ontwikkeling van authentieke,
landelijke recreatie. Het belangrijkste lijkt een
comfortabel, aantrekkelijk en veilig netwerk
van recreatieve routes en verbindingen.
Daarnaast zou een aantal zogenoemde
hotspots kunnen worden aangewezen waar
investeringen en clustering van recreatieve
voorzieningen kansrijk zijn. Met een gefocust
plan voor deze verschillende hotspots heeft
de gemeente Albrandswaard veel potentie
om zich concreet en onderscheidend op de
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kaart te zetten. De hotspots kunnen verder
helpen bij het bepalen van randvoorwaarden
voor steun aan ondernemers die dagrecreatie
willen bevorderen en aan boeren die hun
bedrijf willen verbreden. Zo kan een beleid
worden opgesteld voor het verstrekken van
horecavergunningen, startersubsidies en
huisvestingondersteuning in historische
monumentale boerderijen of dorpspandjes
en andere initiatieven die passen binnen de
nieuwe identiteit van Albrandswaard. Het
stimuleren van een verbrede landbouw sluit
aan op de huidige consumententrend van
duurzaamheid, biologische en veilige voeding
en interesse in eigen streekproducten.
Doorvertaling in vier authentiek
landelijke woonconcepten voor
vier doelgroepen
Het bovenstaande concept voor de
authentieke, landelijke recreatie is goed door
te trekken in het woonbeleid. De recreatieve
hotspots kunnen aanleiding geven tot
bijzondere landelijke woonmilieus en deze
bovendien – als vanzelf tijdens een fietstocht
gebeurt - promoten. Op deze manier ontstaat
een kruisbestuiving tussen ruimtelijke
kwaliteit, recreatie en wonen op een wijze
zoals die alleen in Albrandswaard kan worden
gerealiseerd.
Aan de hand van de woonbehoefte, lifestyle en
het budget van huishoudens is een vertaalslag
gemaakt naar vier doelgroepen die model
staan voor bewoners van het (toekomstige)
Albrandswaard die in de verschillende
woonconcepten geïnteresseerd zouden
kunnen zijn.
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Het Dorpslint voor Het Jonge Gezin
Het bijzondere dorpshart van Poortugaal
biedt inspiratie voor het woonconcept
Dorpslint. Dit betekent niet dat het dorpslint
ook daadwerkelijk vlakbij het centrum van
Poortugaal moet komen te liggen, maar wel
dat het qua sfeer herkenbaar is. Het dorpslint
is een smalle, slingerende woonstraat. de
bebouwing langs het lint is maximaal twee
lagen met kap en vormt een gesloten wand.
De gevels zijn individueel vormgegeven.
Aan de achterzijde van het lint is ruimte voor
parkeren en buiten spelen.
Het Jonge Gezin staat model voor bewoners
die zich hiertoe aangetrokken voelen. Bij de
vorming van een jong gezin ontstaat vaak de
behoefte een grondgebonden woning met tuin
te bewonen. De wens om voor het jonge kind
geschikte oppas bij de ouders (in de buurt)
en een vertrouwde school te vinden draagt
hieraan bij. Het dorpslint kan een geschikt
woonconcept zijn voor dit profiel.
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Het Landhuis voor De Carrière Doorstromer
Het Kasteel van Rhoon en de statige
landhuizen langs de Rijsdijk en Dorpsdijk
bieden aanknopingspunten om ook nieuwe
statige landhuizen te realiseren. Het landhuis is
vrijstaand en heeft een monumentaal karakter,
bij voorkeur met een vrij uitzicht of een
oprijlaan. Wellicht kan een aantal landhuizen
gecombineerd worden met een manege.
Ondanks de crisis op de woningmarkt zijn
er groepen die doorgroeien. De Carrière
Doorstromer gaat het goed met de zaken en
hij ervaart een hoog en stijgend inkomen. De
huidige woning heeft nog steeds een grote
overwaarde. Er is behoefte aan een grotere
kavel met meer vrijheid rond de woning. Naast
vrijstaande woningen komen ook zeer ruime
tweekappers hieraan tegemoet. Men zoekt
voldoende ruimte voor auto’s en om wat te
kunnen klussen. Aan de woning mag gezien
worden dat het ze goed gaat. Het woonconcept
landhuis sluit hierop aan.

30

31

Albrandswaard, Profielschets

Het Dijkgehucht voor De Rust en Ruimte
Zoeker
Zorgboerderij Buytenhof staat symbool voor
het nieuwe boerenland. Aangenaam wonen
speelt in het nieuwe boerenland ook een
belangrijke rol. Op verschillende plekken
in het dijkenlandschap zouden nieuwe
dijkgehuchten kunnen ontstaan; Een cluster
moderne dijkhuisjes, misschien wel met een
gemeenschappelijke moestuin.
Niet iedereen wil nabij een druk stadscentrum
wonen en grote wat eenvormige Vinex
nieuwbouwwijken bieden niet altijd de rust
en sfeer van een kleine dorpskernen. Dat
het voorzieningenniveau in een klein dorp
daarbij wat achter kan blijven, neemt deze
groep voor lief. Ze vallen voor de charme en
de authenticiteit van de kleinere plaats waar
het prettig onthaasten is. De grote stad wordt
met de auto in 20 minuten bereikt. Een wat
romantisch dorpse uitstraling kan deze groep
laten verhuizen naar Albrandswaard. Het
dijkgehucht kan een geschikt woonconcept zijn
dat hierop aansluit.
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Het Slot voor De Verzilveraar
De jachthaven en de golfbaan bieden
aanknopingspunten voor de realisatie van
luxe appartementen. Welgestelde senioren die
van zeilen of golfen houden zullen zich hier
thuis voelen. Deze appartementen zouden
vormgegeven kunnen worden als robuuste
complexen die geïsoleerd in de natuur
staan, zoals een slot in de middeleeuwen als
verdedigingswerk langs de rivier stond.
Dat de Nederlandse bevolking door vergrijzing
aan het veranderen is, gaat ook aan
Albrandswaard niet voorbij. De bewoners
van Het Slot zijn emptynesters die nu nog in
een te grote woning met grote tuin wonen. Ze
zoeken een wat kleiner maar wel chique en
comfortabel woning.
Dit profiel bevindt zich over het algemeen in
een goede financiële positie met een grote
overwaarde op de woning. Ten aanzien van
het verhuisgedrag zien we door de crisis
een wat afwachtende houding. De groep
woont nu veelal riant, waardoor een urgentie
om te verhuizen niet direct aanwezig is. Wij
verwachten echter dat indien de lagere waarde
van de huidige woning als een voldongen –en
te incasseren - feit wordt gezien, dit profiel
een volgende stap in de wooncarrière zal
zetten. Het veilige woonconcept het slot kan
aansluiten op de behoefte van dit profiel.
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bijlage 1

Marktscan ® methode

De markt als uitgangspunt nemen
More for You bv helpt bij het verschaffen van
inzicht in ontwikkelpotentie en haalbaarheid
van een gebiedsontwikkeling. We doen dit
door naar een optimalisatie te zoeken vanuit
de samenhang van de drie componenten
markt, ruimte en middelen. De marktpotentie
wordt daarbij als uitgangspunt genomen en is
leidend voor het bepalen van de rendement en
risico’s voor het plangebied.
Met een indicatieve vertaling naar stedenbouw
en verkoopprijzen wordt een beeld geschetst
van een haalbare marktgerichte ontwikkeling.
De aanpak bestaat uit twee delen; een
verkenning en een visie.
1. Een verkenning vanuit markt en
ruimte
Hierin worden twee analyses gemaakt ten
einde de marktvraag en de kwaliteiten van de
locatie optimaal te benutten:
A. Relevante consumentenprofielen 		
die zich lokaal manifesteren 		
orden met de marktscan® gedetailleerd en
onderbouwd gevisualiseerd, gekwantificeerd
en gelokaliseerd, met name het woongedrag,
budget en stijlvoorkeuren. Er wordt ingezoomd
op mogelijke kansrijke, haalbare doelgroepen,
inclusief hun aspiraties en mentaliteit. (zie
bijlage voor verdere toelichting van de
methode)
B. Kansen en knelpunten worden vanuit de
context van de omgeving en de dynamiek van
de locaties letterlijk - in kaart gebracht. In de
ruimtescan® worden de ruimtelijke kwaliteiten
en de eigenheid van de locatie en omgeving –
de Genius Loci –bepaald.
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2. Een onderbouwde visie.
Deze fase noemen we concepting®, waarin
aan de hand van behoeftes, lifestyle,
mentaliteit en budget van doelgroepen een
vertaalslag gemaakt wordt in woonvolumes,
prijzen en styling. Daarbij wordt in een
gestructureerd creatief proces met onze
‘woonmomenten’ de wisselwerking met de
kwaliteiten van de locatie gezocht. Het wordt
uitgewerkt in suggesties voor de woningen en
de openbare leefomgeving. Met suggesties
voor een onderscheidende branding en
marketingstrategie wordt het zicht op een
unieke identiteit gecompleteerd. Dit vergroot
de kans op een succesvolle positionering in de
markt.
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In de marktscan® wordt met
moderne consumenten research en
marketingtechnieken inzicht verschaft in de
locale marktomstandigheden. Relevante
consumentenprofielen die zich lokaal
manifesteren worden gedetailleerd en
onderbouwd gevisualiseerd.
Om een beeld te krijgen van de samenstelling
van de bevolking hanteert More for You 10
consumentenprofielen voor segmentatie en
doelgroepbepaling. Deze profielen kunnen
gelokaliseerd worden door ze te koppelen
aan de postcodegebieden. Hiermee kan een
locatie-afhankelijk advies gegeven worden. Dit
kan op verschillende schaalniveaus, waardoor
we kunnen inzoomen van de regio naar de
wijkdelen en straten.
De profielen zijn gebaseerd op socio –
demografische en economische kenmerken,
die zijn verrijkt met 150 aanvullende
statistische kenmerken. Hierdoor kan een
scherp beeld van de consumenten in een
bepaald gebied geboden worden. Een beeld
dat verder gaat dan sociologische en waarde
oriëntatie. Het profiel geeft inzicht in (woon)
gedrag en (stijl)voorkeuren.
De data is onder andere opgebouwd uit
databronnen van CBS, TNT, WDM, Stichting
Selectieve Post en Kadata.
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Op de rechterpagina ziet u een korte typering
van de 10 consumentenprofielen die More
for You hanteert.
De profielen worden tot leven gebracht met
een typering van het gedrag rond wonen,
reizen en vrije tijd, inclusief een omschrijving
van de groep en een quote.
Per profiel is telkens een indicatie gegeven
van de typering van deze groepen bij andere
segmentatiemodellen die gehanteerd worden.
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Op de rechterpagina zijn de 10 consumentenprofielen afgezet tegen verschillende
assen waardoor een beeld ontstaat van de
onderlinge positionering van de profielen.
segmentatiemodellen:
1.
2.
3.
4.

42

inkomen/vermogen en leeftijd
psychografische segmentatie volgens
BSR-model
woonmilieu / waarden
sociale status en waarden volgens
SigmaIII
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bijlage 2
Marktdata
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