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1. inleiding
De polder zit in de harten van de bewoners. De
polder wordt zeer gewaardeerd om de openheid
en het agrarische karakter. In de beleving van de
bewoners is de polder weids en open met vele
zichten. In werkelijkheid zorgen de aanwezige
kassen en lintbebouwing dat de openheid relatief
is.
Samen met de bewoners zijn de huidige
kenmerken en waarden (kwaliteiten) van de
polder benoemd. Helemaal aan het begin van het
proces zijn de bewoners al bij het plan
betrokken; voor sommigen is het nog onwennig
om werkelijk met een schone lei te beginnen. Dit
document geeft onze interpretatie weer van wat
er tijdens het proces is gecollecteerd. Vooral wat
mensen nu waarderen en belangrijk vinden en
hoe zij de toekomst van de polder zien.
We hebben de aanwezigen gevraagd hun foto’s
van de polder met ons te delen. Een aantal van
de ontvangen foto’s kunt u vinden in dit
beeldverslag. We ontvangen graag meer foto’s
met uw ervaringen en beleving van de polder op
albrandswaard@hkbs.nl.

Het plan voor de polder mag geen plan worden vanuit het gemeentehuis. het
wordt een plan uit de polder, geschetst ‘op de keukentafel’ van de
bewoners zelf. Zo wordt het een plan waar we samen

achter kunnen staan.
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4“De polder is belangrijk voor mijn geluk, vrijheid, rust, uitzicht”
“Kunnen we het niet gewoon zo houden als dat het nu is?”

“de dijken zijn eigenlijk nauwelijks zichtbaar. Behalvde
dan de Albrandswaardse dijk”
“de rust is betrekkelijk.“
(denk aan de sportvelden)

Hier wordt
gereden

“Sporten in de polder is ook een verbinding tussen Rhoon en Poortugaal
“De kassen moeten weg”
“We waarderen vooral het agrarisch karakter”
“we waarderen de wisseling van de seizoenen”
“We wonen prettig in de polder”
“meer bebouwing langs de Albrandswaardse dijk, zodat de woningen aangesloten kunnen worden op de nutsvoorieningen”

Hier wordt veel te
hard gereden

“We hebben al genoeg grote recreatiegebieden”
Be
la

“Het lanbouwkarakter is niet meer zo belangrijk”
Poldernatuur
“We willen geen nieuwe woningen”
“We waarderen het agrarische karakter. Daar horen de kassen bij. Maar ze belemmeren het
zicht en de openheid”
“Het gedeelte achter de brandweerkazerne hoort er eigenlijk niet bij”

“Er kunnen best een paar woningen bij”
“Het lijkt wel of de Zantelwetering ieder jaar smaller wordt”
“De rivier zou mee moeten worden genomen in de plannen”

Hier is niet te
lopen of te fietsen

ng

2. Polderborrel
Op 30 november 2011 heeft de aftrap van het
visietraject ‘Polder Albrandswaard’
plaatsgevonden in Abel. Met een ruime opkomst
en een vruchtbare discussie was de avond een
succes te noemen.
De bijeenkomst had als doel om de bewoners te
informeren over het aankomende visietraject en
tegelijk ruimte te bieden voor discussie.
Op deze eerste polderbijeenkomst werd meteen
duidelijk dat de mensen de polder koesteren.
Niet alleen de open ruimte en de rust zijn voor
de meeste in-en omwonenden van belang, maar
ook het agrarische karakter werd gezien als een
kwaliteit. Samen met de aanwezigen werd
getracht de belangrijkste waarden van de polder
te benoemen. Tijdens de presentatie werd aan de
hand van een vergelijking met een pot met
appels en pepernoten de opdracht voor de avond
geïllustreerd. De pot werd gevuld met grote
appels. Daarmee leek de pot vol, maar er paste
nog vele pepernoten bij. Wanneer we zouden zijn
begonnen met de pepernoten, hadden de appels
daar nooit meer bijgepast. De boodschap was
dan ook, om altijd eerst de beginnen  met dat
wat belangrijk is. Bij de visie voor de polder is
het dus van belang om prioriteiten te stellen;
welke dingen moeten we eerst doen (appels)
voor  we met minder belangrijke aspecten aan de
slag gaan (de pepernoten).
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De waarden (de appels) die deze avond zijn
genoemd zijn:
-- het agrarische karakter
-- de polderkarakteristiek
-- duurzamheid
-- de openheid van de polder
-- de verbinding en de buffer die de polder
vormt tussen Rhoon en Poortugaal
-- de achtertuin of voortuin van de
Albrandswaard
-- het wonen in de polder
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Tijdens de tweede polderbijeenkomst heeft wethouder van Praag dit bericht iets genuanceerd: de
gemeente heeft niet langer de verplichting om hier woningen te realiseren, maar dit wordt ook niet
bij voorbaat uitgesloten. Afhankelijk van de uitkomsten van het planproces kan bijvoorbeeld  woningbouw worden ingezet, als kostendrager voor andere gewenste ontwikkelingen in de polder.  
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3. Bewonersavond
in de orchideeënkas 
Omgeven door meer dan 5000 orchideeën vond
op maandag 9 januari de tweede
polderbijeenkomst plaats, in de orchideeënkas in
het hart van de polder. De avond stond in het
teken van kennis en ervaring delen. Samen met
de bewoners werden de eerder gecollecteerde
kernwaarden van de polder verder aangescherpt
en kreeg de landschappelijke waardenkaart een
invulling. Ook werd er nagedacht over de
toekomst van de polder door gezamenlijk een
landschappelijke wensenkaart te maken en aan
de hand van scenario’s de mogelijkheden te
verkennen. Het werd duidelijk dat mensen nog
moesten wennen aan het idee dat er werkelijk
met een ongekleurde kaart wordt begonnen.
Voor sommige aanwezigen bleek er onvoldoende
vertrouwen te zijn dat we nu vrij mogen dromen
over de invulling van het gebied.  Een
veelgehoorde boodschap is de wens om geen
nieuwe woonwijk toe te voegen aan de polder.
Doorvragen leert dat de resterende openheid van
de polder behouden moet worden en niet mag
worden aangetast met grootschalige
woningbouw.
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4. Klankbordgroep
Naast de verschillende polderbijeenkomsten is
voor het Landschapsontwikkelingsplan ook een
klankbordgroep aangesteld. De deelnemers van
de klankbordgroep vertegenwoordigen de
bewoners die in- en rond de polder wonen, de
Sportstichting Albrandswaard en Delta.
De klankbordgroep is nadrukkelijk betrokken bij
het proces.  Als ambassadeurs van het project
discussiëren de leden mee over de inhoud van
het project. Alle participatiemomenten met de
raad, omwonenden, etc. worden samen met de
klankbordgroep voorbereid.
De deelnemers van de klankbordgroep zijn:
Oranje Nassaulaan/ Werkersdijk/
Waalstraat/ Zantelweg
1 Frans Somers
2 Jan Dits
3 Aart de Jong  
Albrandswaardseweg
4 Dirk van der Ent
5 Dieter Brand
Albrandswaardsedijk
6 Dirk-Jan Polak
7 Jaap van der Linden
Schroeder van der Kolklaan/ Landjonker
8 Ruud Flaes  
Sport/ zorg
9 Mario Bianchi
10 Bert Morssink
De klankbordgroep is te bereiken via:
klankbordgroeppolder@albrandswaard.nl
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Openheid
De polder biedt verschillende zeer gewaardeerde
zichtlijnen met een weids uitzicht. De open
ruimte en het daarmee gepaard gaande uitzicht
is de meest gewaardeerde kwaliteit van de
polder.   

foto van M. Bakkeren

Agrarisch karakter
Het agrarisch karakter wordt gewaardeerd, de
paarden, boomgaarden en schapen horen daar
ook bij. De polder mag geen aangeharkt park
worden, we willen spruiten zien!

foto van A. van Zuidam

Polder karakteristiek
Houdt de polder herkenbaar en landschappelijk,
laat zien dat het een polder is. Polder elementen
als de dijken, openheid, sloten en de
Zantelwetering vormen de basis.

5. kernwaarden
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Achtertuin/voortuin van de
Albrandswaard
Recreatie moet voornamelijk bedoeld
zijn voor de eigen bewoners, het is niet
de voortuin van Rotterdam. Een plek om
te jagen/vissen/wandelen etc.

foto van P.J. de Vries

Verbinding/buffer
De polder heeft een verbindende rol
tussen de dorpen, maar moet tegelijk
voorkomen dat de dorpen aan elkaar
groeien. Emotie!

Wonen in en aan de polder
De polder is een gewaardeerde plek om
in en aan te wonen. Een geweldig
uitzicht, met natuur aan huis. Toch is
een nieuwe woonwijk niet gewenst,
vooral geen woningen daar waar het ten
koste gaat van zichtlijnen.
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volgerslanden
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6. Landschappelijke waarden
Openheid
De genoemde waarden zijn samengebracht op de
landschappelijke waardenkaart. Daarbij is het
eenvoudiger om de kenmerken van de plek op te
tekenen dan om een gevoel of een waarde op te
tekenen. De waarde die de polder nu heeft als
polder om aan te wonen bijvoorbeeld is niet
weer te geven op een kaart. Hetzelfde geldt voor
de rol die de polder heeft als verbinding of als
buffer tussen de dorpen en de waarde als ‘tuin
van de Albrandswaard’.
Agrarische karakteristiek
Een inventarisatie maakt inzichtelijk dat een
groot deel van de polder in gebruik is als
weiland. Een bewoner concludeerde daaruit dat
het niet goed gaat met de polder: Als de
vruchtbare kleigrond niet gebruikt wordt voor
akkerbouw maar als weiland, dan gaat het vast
niet goed. Volgens de aanwezigen zitten er nu
geen ‘echte’ boeren meer in de polder. Het land
wordt nu verpacht en gebruikt door loonwerkers.
De tuinders zijn vertrokken, daarvoor is de
pachtprijs veel te hoog zegt men. Er wordt
getwijfeld over de economische haalbaarheid van
het agrarisch gebruik van de polder.

LEGENDA
Volgerslanden
Landbouw
Weiland
Boomgaard
Water
Ecologische zone
Bebouwd gebied
Opgaande beplanting
Dijk
Wandelpad of fietspad
Belangrijke zichtlijn
Belangrijke watergang
Gemaal
Boom

De openheid en de daarmee gepaard gaande rust
en zichtlijnen staan met stip op één. Waar die
zichtlijnen precies zitten, is aangegeven op de
kaart. Het meest open gedeelte van de polder is
de noord-oost hoek. Daar zijn dan ook de meest
weidse uitzichten van de polder te vinden. Vanaf
de Groene Kruisweg is er zicht op de polder ter
hoogte van het Wilgenlaantje. De voorbijganger
kan daar zien dat Rhoon en Poortugaal twee
dorpen zijn.
Polderkarakteristiek
De dijken en het agrarische karakter vormen de
essentie van het polderlandschap. Een aantal
elementen in de polder Albrandswaard hebben
een bijzondere waarde:
De Zantelwetering
De Zantelwetering liep ooit van het wiel in
Poortugaal naar de haven van Rhoon. Nu is de
wetering alleen nog zichtbaar in de polder. Een
vaker gehoorde opmerking is dat de wetering
steeds smaller lijkt te worden en daarmee minder
zichtbaar in het landschap.
De Molenvliet/Tweede Schenkel
De Molenvliet en de Tweede Schenkel zijn beide
brede watergangen, ze komen uit bij het gemaal.
Ze zijn markant, want hoewel de naam moest
worden teruggezocht op een historische kaart,
wist iedereen ze te benoemen. Ze vormen samen
een lange lijn in de polder.
De Albrandswaardse dijk
De Albrandswaardse dijk heeft als enige dijk
rondom de polder nog een waterkerende functie.
Derhalve is deze robuuste dijk een heldere
poldergrens. De bomen achter de dijk zijn
beeldbepalend vanuit de polder.
De boomgaard
Er zijn (restanten van) verschillende
boomgaarden in de polder. Alleen de grote
boomgaard centraal in de polder heeft nog een
echte boomgaard uitstraling. Het is een
gewaardeerd landschappelijk element.
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Te smal

Europoort

7. Landschappelijke wensen
Maximale snelheid
Een groot deel van de aanwezigen had een
duidelijke boodschap; ze willen het liefst dat er
niets veranderd aan de polder. Behoud van het
(agrarisch) polderkarakter staat daarbij voorop.
Het behoud van de polder wordt de aanwezigen
verschillend geïnterpreteerd. De een wil nog wel
graag een kleiner rondje kunnen lopen door de
polder bij voorkeur ook langs een wat meer
aangeklede Tweede Schenkel en Molenvliet (bijv
met bomen). De ander vindt dat ook een
dergelijke aanpassing het polderkarakter aantast.
Zantelwetering
Een andere, vaker gehoorde, opmerking gaat
over de breedte van de Zantelwetering. Bewoners
hebben de indruk dat deze steeds smaller wordt.
Een gehoorde wens is om deze weer breder te
maken en daarmee duidelijker in het landschap
herkenbaar te maken.
Kassen
De kassen zijn voor sommigen een doorn in het
oog. Ze blokkeren het zicht en geven een
industriële uitstraling. Anderen vinden de kassen
juist onderdeel van het agrarische karakter, en
daarmee onderdeel van de polder.  Vrijwel
iedereen is het erover eens dat de kassen beter
zouden moeten worden ingepast in het
landschap.
Wandelpad
De relatie tussen de dorpen, de polder en de
oude maas zou volgens sommigen versterkt
moeten worden. In ieder geval zou er een
fatsoenlijk wandelpad langs de rivier moeten
komen (eentje waar je niet het gevoel hebt
illegaal te zijn) die dan aansluit op een nieuw pad
door de polder Albrandswaard. Anderen gaan
verder en pleiten voor een boulevard met zelfs
nieuwe woningen op de kop. (zodat die
woningen niet in de polder hoeven komen) .
Het is nu bijvoorbeeld ook niet mogelijk om op
de Albrandswaardse dijk te lopen of te fietsen.
Vanaf daar zijn de polder en de Oude Maas
beiden te zien.

Niet alleen op de Albrandswaardse weg, maar
ook op wegen aan de rand van de polder wordt
volgens aanwezigen veel te hard gereden. Op
sommige plekken maakt dat een fietstocht niet
alleen onaantrekkelijk, maar ook
‘levensgevaarlijk’.
Andere wensen
Tijdens de bewonersavonden komen ondanks de
nadrukkelijke wens tot behoud verschillende
suggesties voorbij. Een kleine greep uit de
genoemde wensen:
Kinderboerderij, druiven/wijngaard, historische
borden, lintbebouwing, vissen, wandelen,
bloemenperken, entree van de polder,
wildmengsel, watergangen verbreden (laten
begroeiien met wildmengsel), als er iets aan
watergangen gebeurt ook rekening houden met
kanoroute, sommige eigenaren willen grond
bijkopen.
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Landschapstructuurkaart
Landschapsontwikkelingsplan

8. Vervolgproces
Dit beeldverslag laat zien wat de stand van
zaken is voor het Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) voor de polder Albrandswaard. De
komende weken worden gebruikt om varianten
op te stellen die uiteindelijk zullen leiden tot het
LOP. Samen met de bewoners zullen in de vorm
van een charette de varianten worden opgesteld.
Charette
Het begrip charette is afkomstig van École des
Beaux Arts in Parijs, waar de methode aan het
einde van de 19e eeuw voor het eerst werd
toegepast. De term charrette komt van een Frans
woord dat ‘kleine kar’ betekent en verwijst naar
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de laatste inspanningen van
architectuurstudenten om een project deadline te
halen. Projecten werden verzameld op een kar,
waarna studenten gezamenlijk de gemaakte
schetsen voltooiden. Tijdens de volgende
bijeenkomst zullen we samen met de bewoners
‘de laatste hand leggen’ aan de varianten. Hierbij
krijgen de bewoners de kans om te reageren op
de varianten, alvorens ze worden uitgewerkt.
Na de charette zal de meest passende variant
verder worden uitgewerkt tot een concept LOP.
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foto van W. Lekkerkerk
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Colofon
Opdrachtgever:
Gemeente Albrandswaard
Contact persoon
Rik van Niejenhuis
Tel. 010 5061756
polder@albrandswaard.nl

Ontwerpteam:
Jeroen Leemans
Wietske Lutz
HKB stedenbouwkundigen

Klankbordgroep:
voorzitter: Dirk van der Ent
klankbordgroeppolder@albrandswaard.nl

Uw polderfoto’s kunt u mailen naar:
albrandswaard@hkbs.nl

WWW.HKBS.NL

Vestiging Groningen  Zuiderpark 21 9724 AH Groningen T 050 318 31 00 E groningen@hkbs.nl        
Vestiging Rotterdam  Westblaak 51 3012 KD Rotterdam T 010 436 62 60 E rotterdam@hkbs.nl

