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1. OPGAVE 

In 2010 zal in de gemeente Albrandswaard begonnen worden 
met het opstellen van een structuurplan voor de gemeente. 
Vooruitlopend hierop is gevraagd een visie te ontwikkelen op 
de ontwikkelingsmogelijkheid voor de polder Albrandswaard, 
gelegen tussen Rhoon en Poortugaal.

Deze visie dient als input voor de structuurvisie en verkent de 
mogelijkheden voor een ontwikkelingsrichting voor deze 
belangrijke plek tussen de twee kernen in. 

Dit schetsboek doet verslag van de analyse, inventarisatie, 
toont enkele mogelijke extreme toekomstscenario’s en eindigt 
met een eerste aanzet voor een ontwikkelingsrichting voor de 
polder.
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2. INVENTARISATIE

2.1 Aanpak
Om het gebied goed in de vingers te krijgen en daarmee een 
basis te leggen voor een passende ontwikkelingsvisie voor het 
gebied is er via twee sporen gewerkt aan de inventarisatie van 
het gebied. 

Allereerst is er een ruimtelijke analyse door HKB 
stedenbouwkundigen opgesteld, op basis van analyse van 
kaartmateriaal en bezoeken aan het gebied. Omdat dit slechts 
de ruimtelijke/zichtbare kant van de polder in beeld brengt is 
er daarnaast een middag georganiseerd waarbij een aantal 
stakeholders uit het gebied zijn gevraagd om te helpen bij het 
optekenen van de ‘verhalen van de polder’. Samen met een 
journalist en een sneltekenaar zijn we door het gebied gefietst 
en hebben we getracht de verhalen van de polder boven tafel 
te krijgen. Van deze middag is een document gemaakt, dat 
samen met de ruimtelijke analyse de basis vormt voor deze 
ontwikkelingsvisie.

Het opstellen van de verhalen van de polder helpt, naast het 
vastleggen van de historie van het gebied, ook bij het 
omdraaien van de normale planmethodiek, waarbij gekeken 
wordt naar wat er vanaf het hoogste schaalniveau voor een 
gebied geldt en waarbij geëindigd wordt op het lokale niveau. 
Juist omdat het gebied vanaf hogerhand regelmatig wordt 
geclaimd voor bepaalde activiteiten lijkt het hier raadzaam 
juist vanaf onderop te starten met de planontwikkeling en 
deze te confronteren met wat er van hogerhand geroepen 
wordt. 
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2.2 Verhalen uit het verleden
Deze analyse begint met een analyse van het 
gebied op basis van de historische kaarten. Dit 
laat zien hoe het gebied zich in de loop der tijd 
ontwikkeld heeft. 
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De polder in 1811

De polder in 1908

De polder in 1811
Op de kadastrale minuut uit 1811 
is alleen een uitsnede van de 
polder te zien tot aan de 
Volgerslanden. Opvallend is dat 
deze kadastrale eenheid dus niet 
van dijk tot dijk liep maar van 
dijk tot Volgerslanden. Op de 
kaart is nog nauwelijks 
bebouwing ingetekend, de 
molenvliet is al wel zichtbaar. 

Grondeigenaren werden verplicht 
om naast een deel met goede 
grond binnen de polder ook een 
deel van de minder goede grond 
te kopen en te onderhouden, de 
zo genoemde volgerslanden. Op 
de kaart worden de volgerslanden 
gevormd door het witte deel 
gelegen ten noorden van de 
polder en ten zuiden van de 
daarboven gelegen dijk.

De polder in 1908
Op de kaart van 1908 is de polder 
wel van dijk tot dijk zichtbaar. 
Ook is te zien dat zowel Rhoon 
als Poortugaal uitgegroeid zijn 
tot dorpen van enige omvang. 
Poortugaal kent een meer 
compacte groei terwijl Rhoon 
groeit langs de dijken (de 
zogenaamde lintbebouwing). De 
polder is in 1908 op wat 
bebouwing op de dijk na volledig 
onbebouwd.
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De polder in 1963

De polder in 1981

De polder in 1963
In 1963 is het ‘knabbelen’ aan de 
polder begonnen. Zowel aan de 
kant van Rhoon als de kant van 
Poortugaal worden aan de rand 
van de polder woningen 
gebouwd, ook zijn de eerste 
erven langs de 
Albrandswaardseweg zichtbaar. 
Waar bij Rhoon alleen de 
Volgerslanden worden verkaveld, 
wordt bij Poortugaal ook goede 
landbouwgrond gebruikt voor 
woningbouw.

De polder in 1981
In 1981 is met name aan de zijde 
van Poortugaal te zien dat de 
polder meer en meer zijn 
landbouwfunctie aan het 
verliezen is ten koste van 
woningbouw. Aan de Rhoonse 
kant blijft de grens van de 
Volgerslanden stand houden als 
overgang tussen land en dorp. 
Met name de ligging van de 
gemeentegrens in dit gebied is 
daarbij een belangrijke reden dat 
deze grens tot op de dag van 
vandaag herkenbaar is.
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De polder in 2009

De polder in 2009
In 2009 is de polder aan de zijde 
van Poortugaal vrijwel volledig 
getransformeerd in wonen, 
terwijl de polder aan de Rhoonse 
kant nog steeds een min of meer 
agrarische invulling kent. Van 
het karakter van een open polder 
is echter ook aan deze zijde nog 
maar op een enkel punt spraken. 
Met name de bouw van flinke 
kassencomplexen zorgt dat de 
doorzichten over de polder 
beperkt zijn. 

Landschappelijk elementen 
Op de historische kaarten zijn verschillende landschappelijke 
elementen te zien. Ook nu zijn veel van deze elementen nog 
terug te vinden in het landschapsbeeld. Deze elementen hebben 
niet altijd meer een functie. Zo hebben veel dijken rondom de 
polder lang geleden hun waterkerende functie verloren, maar tot 
op de dag van vandaag vertellen ze het verhaal van het ontstaan 
van het gebied. Door ontwikkelingen als ruilverkavelingen en 
woningbouw is het niet altijd meer mogelijk om deze elementen 
terug te vinden in het huidige landschapsbeeld. De dijken die 
oorspronkelijk de polder begrensden zijn soms niet meer dan 
een kleine verhoging in het straatbeeld. Omdat ook (of juist) deze 
elementen het verhaal van de polder vertellen moeten deze 
gekoesterd worden bij toekomstige ontwikkelingen. 
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Zichtpunten vanaf de Albrandwaardseweg

2.3 Verhalen uit het heden
Kenmerkend voor een polder is de mate van openheid. Ook voor 
de polder Albrandswaard is dit iets wat wordt gewaardeerd door 
omwonenden. Het kaartbeeld, het beeld dat men heeft over de 
openheid en de realiteit komen hier echter niet met elkaar overeen. 
In deze paragraaf wordt met beelden vanuit de verschillende 
posities in het gebied getoond wat de daadwerkelijke openheid is 
die waarneembaar is in de polder. De openheid blijkt dan erg 
gefragmenteerd tot zichtlijnen op specifieke plekken, in plaats van 
een polder die vanaf elk standpunt van dijk tot dijk te overzien is.
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2.4 Verhalen van de 

Polder
Op 18 februari is er met een aantal 
stakeholders uit het gebied een 
fietstocht door de polder gemaakt 
om de verhalen van de polder op te 
tekenen. Dit gebeurde letterlijk door 
een sneltekenaar en in figuurlijke zin 
door een journalist die een verslag in 
de vorm van een essay geschreven 
heeft. Het geheel is samengevoegd 
in het document “Verhalen van de 
Polder, bewoners over het ware 
Albrandswaard”.

In dit schetsboek worden een aantal 
schetsen opgenomen die ook terug 
te vinden zijn in het essay.

Fietstocht
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3. POSITIE

de polder Albrandswaard als open ruimte tussen Rhoon en Poortugaal

de polder Albrandswaard als nieuw hart van Rhoon en Poortugaal

de polder Albrandswaard als scheiding tussen Rhoon en Poortugaal

3.1 lokaal
Op lokaal niveau neemt de polder 
een belangrijke positie in tussen 
de kernen Rhoon en Poortugaal. 
In de historische analyse is te 
zien hoe de beide kernen elkaar 
steeds dichter zijn genaderd 
door de transformatie van 
landbouwgrond naar 
woningbouw, maar ook de komst 
van de voetbalvelden dragen 
daar aan bij. Deze verdichting en 
transformatie, gecombineerd 
met de schaalvergroting in de 
agrarische sector maakt dat 
boeren in het gebied onder druk 
staan.

De vraag die zich nu voordoet is 
hoe de ruimte tussen de twee 
kernen naar de toekomst toe 
ingevuld kan worden. Een 
belangrijke vraag daarbij is of 
het gebied tussen de kernen 
gezien moet worden als het 
nieuwe hart van de gemeente 
Albrandswaard of juist als 
scheiding tussen de twee kernen.

In dit hoofdstuk wordt gekeken 
naar de positie die de polder 
Albrandswaard inneemt op de 
verschillende schaalniveaus, van 
lokaal tot internationaal.
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3.2 regionaal
De regionale positie van de 
polder Albrandswaard is 
bijzonder. De polder ligt op de 
scheidslijn van twee werelden. 
Ten noorden ligt de stad en de 
haven en ten zuiden ligt open 
landschap.

Niet voor niets wordt er vanuit 
de regio gelonkt naar de 
beschikbare ruimte in de polder 
als mogelijke locatie voor 
landelijk wonen onder de rook 
van Rotterdam. 

Rotterdam probeert al jaren de 
draagkrachtige burgers vast te 
houden en de uitstroom van deze 
doelgroep te keren. Tot nu toe is 
de tendens echter dat deze groep 
zich steeds meer verplaatst 
richting de vinexwijken rond de 
stad, Carnisselande, Nesselande, 
maar ook Pijnacker, Berkel 
Rodenrijs en verder. Amsterdam 
heeft al jaren geleden gekozen 
voor een andere insteek. In plaats 
van het bouwen van woonwijken 
tegen de stad aan wordt juist 
ingezet op het versterken van 
het landelijk gebied rond de stad, 
denk daar bij aan de Amstelscheg, 
het IJ-meer en Waterland. Ook 
voor Rotterdam liggen er kansen 
in het versterken van het 
landschap rond de stad. 

Richting de Delta zou de polder 
Albrandswaard een interessante 
stepping stone kunnen zijn.

Ypenburg

Pynacker Zuidplaspolder

Nesselande

Carnisselande

Delta
Biesbosch

Haven

Duinen

Midden Delfland

Alblasserwaard

de polder Albrandswaard onder de rook van Rotterdam en de haven

de polder Albrandswaard als potentiele woningbouwlocatie

de polder Albrandswaard als stepping stone richting de Delta
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de polder Albrandswaard in de periferie van de internationaal georienteerde 

Randstad

3.3 Internationaal
De internationale positie van de 
polder Albrandswaard wordt 
gekenmerkt door de ligging op 
de grens van de Randstad met 
zijn vertakkingen richting de 
grote handelscentra in het 
buitenland en de luwte van de 
Zuid Hollandse en Zeeuwse 
Delta. Met deze ligging kan 
geprofiteerd worden van het 
beste van beide werelden. Wat 
een belangrijk vestigingsklimaat 
oplevert voor de in de polder te 
ontwikkelen functies.

Het kan daarbij zowel om 
bebouwd als onbebouwd 
programma gaan wat van deze 
ligging in de periferie van de 
Randstad kan profiteren.
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Scenario 1, duurzaam boeren

4.1 Scenario 1, 

duurzaam boeren
In dit scenario blijft de agrarische 
functie van het gebied 
gehandhaafd, maar wordt er 
gezocht naar andere teelten, die 
een toegevoegde waarde hebben 
voor de directe omgeving. Op dit 
moment zijn er positieve 
resultaten met de productie van 
biomassa die via vergisting 
worden omgezet naar energie, 
die weer geleverd kan worden 
aan woningen en/of bedrijven in 
de directe omgeving. Met 
duurzaam boeren wordt gezocht 
naar een duurzame agrarische 
functie die de kwaliteiten van de 
polder (de openheid als scheiding 
tussen de twee kernen) versterkt. 

In dit hoofdstuk worden verschillende scenario’s 
geprojecteerd op de polder. Dit zijn ontwikkelingsrichtingen 
voor de polder. Het toe te voegen programma wordt 
extreem ingezet om goed de consequenties voor het 
gebied op tafel te krijgen. Deze scenario’s zijn ook met de 
belanghebbenden besproken op de bijeenkomst van 18 
februari 2010. 
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Scenario 2, buitengewoon sporten

In dit scenario wordt het gebied 
tussen de twee kernen gevuld 
met een functie die telkens weer 
verder uit de kernen van de 
dorpen wordt geschoven richting 
het landelijke gebied, namelijk 
sportvelden. De Albrandswaard 
biedt de mogelijkheid om deze 
belangrijke functie binnen de 
dorpsgemeenschappen niet nog 
verder naar het buitengebied te 
schuiven, maar juist als nieuw 
centrum van de gemeente vorm 
te geven. Het mooie van dit 
nieuwe centrum is dat het 
tegelijkertijd de openheid tussen 
de twee kernen waarborgt. 
Ruimtelijk een interessant model, 
maar sociaal-cultureel is er dan 
nog wel een cultuuromslag nodig 
binnen de beide dorpen.

4.2 Scenario 2  
buitengewoon sporten
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Scenario 3, een park voor de Albrandswaard

In dit scenario krijgt de polder 
een invulling als park. Bij de 
inrichting zal de nadruk liggen 
op het gebruik van het park door 
de bewoners van de omliggende 
kernen. Het vormt daarmee het 
groene hart van de gemeente. 
Hoewel het gebied nu al reeds 
veelvuldig gebruikt wordt om 
een ommetje te maken en het 
vergroten van de toegankelijkheid 
van de polder als positief wordt 
benoemd, is het de vraag of de 
inrichting van de polder als park 
een grote toegevoegde waarde 
is. 

4.3 scenario 3 
Een park voor de Albrandswaard
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Scenario 4, landelijk wonen

Dit is een scenario wat terug te 
vinden is in de diverse 
beleidsstukken waarin een 
uitspraak over de polder wordt 
gedaan, zoals recent in de 
Provinciale Structuurvisie Zuid 
Holland, van april 2010. In dit 
scenario wordt in een dichtheid 
van 5 tot 10 woningen per 
hectare het restant van de polder 
volgebouwd. De dorpen komen 
daardoor fysiek aan elkaar te 
liggen, met woningen die vooral 
bedoeld zijn voor niet locale 
kopers. De meerwaarde voor de 
dorpen Rhoon en Poortugaal is 
niet direct evident aantoonbaar. 

4.4 scenario 4 
Landelijk wonen
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Scenario 5, zorgzaam boeren

In dit scenario wordt gezocht 
naar een kleinschaliger gebruik 
van het agrarisch landschap. 
Een mogelijkheid daarvoor zou 
de vestiging van een 
zorgboerderij in het gebied zijn 
die de gronden in de polder in 
gebruik neemt. Een combinatie 
met Delta Psychiatrisch 
Centrum ligt dan voor de hand. 
Maar ook het concept van 
restaurant met een kaart van 
lokale producten die in de 
polder zelf geproduceerd 
kunnen worden zou in dit 
scenario passen. Ook in dit 
scenario wordt de openheid 
gewaarborgd en aangesloten 
bij de lokale gemeenschap.

4.5 Scenario 5 
zorgzaam boeren
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