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Inleiding
De Groene Kruisweg en de metrobaan doorsnijden en verbinden
De Groene Kruisweg en de Metrobaan lopen van oost naar west door een aanzienlijk
deel van de gemeente Albrandswaard. De weg en de Metrobaan zijn beiden een
belangrijke entree van de gemeente. Ze verbinden aan de ene kant de dorpen
Poortugaal en Rhoon maar doorsnijden aan de andere kant oude dijklinten en polders.
Met alle bebouwing en functie zoals wonen en werken maakt dit de Groene Kruisweg
en de Metrobaan tot wat het nu is. Een weg en een metrobaan die samen verbinden
en doorsnijden. Dat geeft op het gebied van beeldkwaliteit, voor- en nadelen voor
de toekomst. Dit beeldkwaliteitplan geeft handvatten hoe daar op het gebied van
stedenbouw mee om te gaan.
Wat doet een beeldkwaliteitplan?
Het beeldkwaliteitplan Vensters Groene Kruisweg – Metrobaan geeft de
stedenbouwkundige uitganspunten en beleidskaders weer voor de toekomst van het
gebied langs de Groene Kruisweg en de metrobaan. Het geeft bij nieuwe ontwikkelingen
handvatten voor locatievraagstukken “waarom dit” (functie) en “waarom daar” (locatie).
Ook geeft een beeldkwaliteitplan uitgangspunten bij het ontwerp van een gebouw en de
directe omgeving er omheen. Het benadrukt de samenhang op plekken langs de Groene
Kruisweg en de Metrobaan maar ook tussen die plekken onderling.
Met het raadsbesluit en de daarop volgende publicatie en ter inzage legging, is het
beeldkwaliteitplan Vensters Groene Kruisweg-Metrobaan gemeentelijke beleid.
Beeldkwaliteit en vensters
De naam “Vensters” Groene Kruisweg - Metro Baan voor het beeldkwaliteitplan is een
bewuste keuze. Als je door een raam of venster naar buiten kijkt, dan heb je een bepaald
uitzicht. Door een ander venster, heb je een ander uitzicht. Van dat uitzicht dat je nu ziet,
kun je ideeën en wensen hebben voor de toekomst. Ideeën en wensen om het uitzicht
te versterken. Voor het beeldkwaliteitplan Vensters Groene Kruisweg - Metrobaan geldt
dit niet anders. Op verschillende plekken kijk je vanaf de weg of metrobaan als het ware
door een venster naar de omgeving. Ieder venster heeft een ander uitzicht. Voor ieder
venster zijn ook ideeën over hoe dit uitzicht te versterken is. Dit beeldkwaliteitplan geeft
een overzicht van de ideeën en wensen hiervoor.

Leeswijzer
Het verleden
Het beeldkwaliteitplan begint met een blik op het verleden. Hoofdstuk 1 laat zien hoe
het landschap van polders en dijken door de jaren heen tot stand kwam en hoe de
bebouwing groeide. Op die manier is het ruimtelijk beeld en de ruimtegebruik van nu
ontstaan.
Uitgangspunten voor de toekomst
Om voor de toekomst te bepalen welke kant we uit willen met de beeldkwaliteit, moet er
eerst een idee ontwikkeld worden voor die toekomst. De toekomst- en structuurvisie van
Albrandswaard vormen hier het fundament voor. Hoofdstuk 2 geeft, met de toekomsten structuurvisie in het achterhoofd, een analyse van de beschrijvingen uit hoofdstuk 1.
Met de analyse uit hoofdstuk 2 stellen we daarna een serie uitgangspunten vast voor de
verschillende vensters.
Vensters en knopen
Per venster laat hoofdstuk 3 de beelden voor de toekomst zien. In de vensters liggen
knopen. Die knopen zijn plekken waar de oude dijken die noord zuid lopen, kruisen
met de Groene Kruisweg en de metrobaan. De knopen krijgen veel aandacht in het
beeldkwaliteitplan omdat zij per venster sterk bepalend zijn voor de handvatten en
uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen.
Geluidschermen en markeringen
Niet overal zijn de vensters vanaf de Groene Kruisweg en de metrobaan open.
Hoofdstuk 4 geeft een aantal ideeën voor de geluidsschermen en voor markante punten.
Omdat je die ideeën in alle verschillende vensters kunt gebruiken, is dit een apart
hoofdstuk.
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Hoofdstuk 1 Context en afbakening
Historie
Albrandswaard kent een rijke geschiedenis in het gevecht tegen het
water. In de loop der tijd zijn steeds meer stukken land ingedijkt. Rond
1900 gaf dit een diversiteit aan oude en jonge inpoldering met linten dijkbebouwing. De dorpen Rhoon en Poortugaal zijn gesitueerd
op de oude (zee)dijken. Iedere polder heeft zijn eigen kenmerkende
karakter en landgebruik.

1830

1920

Na de tweede wereldoorlog neemt de verstedelijking van beide
dorpen in een snel tempo toe. In de jaren zestig ontstaan
voornamelijk aan de zuidkant van de Groene Kruisweg diverse
uitbreidingen van de bebouwing. In 1974 wordt de Groene Kruisweg
verbreed, waarbij deels gebruik wordt gemaakt van het oude tracé
van de stoomtram. In plaats van de stoomtram komt er een nieuwe
metrolijn, die voor een deel evenwijdig aan de verbrede Groene
Kruisweg ligt. De overige delen van de metrolijn komen verder ten
noorden van het tracé van de Groene Kruisweg te liggen. Op deze
wijze ontstaat een ruimtelijke rest zone tussen de metrolijn en de
verbrede Groene Kruisweg.
In de jaren ‘80 zet de verstedelijking voornamelijk aan de zuidzijde
van de Groene Kruisweg door. Alleen de wijken Rhoon Noord in het
begin van de jaren ’80 en de wijk Valckensteyn in de jaren ’90 zijn
grote projecten ten noorden van de Metrobaan. In 2012 resulteert dit
in het huidige beeld van polders, die deels of volledig bebouwd zijn.
Het is een afwisseling van verstedelijking en een divers landschap
van oude polders en nieuw boslandschap.

Legenda
oude polders
jonge polders
dijken
stedelijke ontwikkeling
Rhoon
Portugaal

In 1920 wordt de stoomtram aangelegd om de Zuid-Hollandse
eilanden te verbinden met Rotterdam. De stoomtram doorsnijdt het
polderpatroon als een autonoom object. Dit autonome karakter wordt
in 1940 nog eens versterkt door de aanleg van de Groene Kruisweg
voor autoverkeer. Deze ligt parallel aan het tracé van de stoomtram.

2000
polderopbouw door de geschiedenis
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1900 _dorpen polders en linten

Analyse situatie 1900: Iedere polder zijn eigen karakter, gebruik en verhaal

Analyse situatie 1900: polder indeling
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1920_stoomtram als autonoom object

Analyse situatie 1920:
Tram (1820) en Groene Kruisweg (1940) als autonoom object door het polderlandschap
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1940_ verbreding van het profiel met de aanleg van de Groene Kruisweg

1950 _ kruising Groene Kruisweg - Dorpsdijk

1950 _ Groene Kruisweg

1950 _ Groene Kruisweg ter hoogte van de Parallelstraat
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Tramstation Poortugaal in 1960

1960_verstedelijking ten zuiden van de Groene Kruisweg

1968_voortzetting van de verstedelijking

1974_ verbreding Groene Kruisweg op het tracé van de stoomtram en aanleg van de metro

1974_tussen de Groene Kruisweg en de metrolijn ontstaat een ruimtelijke restzone
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1980_verstedelijking

1990_verstedelijking, ook ten noorden van de Groene Kruisweg

1995_verdere verstedelijking van het gebied ten noorden van de Groene Kruisweg

2012_verstedelijking Albrandswaard
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Kenmerken van het heden, een noordelijke meer bosachtig gebied en
zuidelijk meer open polder
De voorgaande kaarten laten verstedelijking zien van vooral na de Tweede
Wereldoorlog. Naast de verstedelijking van het landschap heeft ook het onbebouwde
polderlandschap veranderingen doorgemaakt.
Het noordelijk deel van Rhoon wordt gekenmerkt door haar oude, cultuurhistorische
boslandschap rond het kasteel van Rhoon. Poortugaal kent een jonger boslandschap
aan de noordzijde van de Groene Kruisweg; het Valckensteynse bos. Ten oosten ervan
ligt een recenter aangelegd jong en nat boslandschap.

In de ontwikkeling van het landschap is een duidelijk beeld ontstaan van een meer
gesloten karakter aan de noordzijde van de Groene Kruisweg. De zuidzijde van de
Groene Kruisweg kenmerkt zich daarentegen door een open polderlandschap, dat
zich op een drietal strategische momenten aan de Groene Kruisweg openbaart. De
kaart “huidige beleving van de Groene Kruisweg” illustreert dit. De openheid van het
polderlandschap moet voorkomen dat de dorpen met elkaar worden verbonden. De
kaart “landschappelijke relaties” illustreert dit. De abstracte tweedeling van open (zuid)
en geslotenheid (noord) vormt de basis om helderheid en contrastwerking te krijgen aan
de Groene Kruisweg. De kaart “stedenbouwkundige relaties” illustreert dit.

Het polderlandschap ten zuiden van de Groene Kruisweg kenmerkt zich vooral door
een beperkt aantal momenten van openheid. Aan het begin en eind van Albrandswaard
(oost- en westzijde) en ter hoogte van de Kruisdijk is dit gevoel van een open
polderlandschap nog aanwezig.

Legenda
boslandschap
open polderlandschap
boslandschap & open landschap
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Huidge beleving van de Groene Kruisweg

bos Valckensteyn

kerk als waardevol stedenbouwkundig element

aangenaam dubbelgebruik ruimte door volkstuinen

verstoring van het oude dijklint door bedrijfshallen

zichtrelaties open landschap
relaties met open
landschap deels intact
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zichtrelaties
open landschap

kasteel als waardevol
stedenbouwkundig ensemble

zichtrelaties
open landschap

bedrijventerrein

stedenbouwkundige
hoekaccenten
geluidscherm versterkt
autonoom karakter weg

interactie jaren
‘40 bebouwing
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zichtrelaties open landschap

Landschappelijke relaties

2

zichtrelaties open landschap

zichtrelaties open landschap
1

relaties met open landschap deels intact

1

2
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Stedenbouwkundige
relaties

bos Valckensteyn

stedelijk karakter door korrel en bouwhoogte
kerk als waardevol stedenbouwkundig ensemble

kasteel als waardevol stedenbouwkundig ensemble
stedenbouwkundige hoekaccenten

2

verstoring van het oude dijklint door bedrijfshallen

3
1

geluidscherm versterkt autonoom karakter weg
interactie jaren ‘40 bebouwing

1

3

2
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Rhoon

Hoofdstuk 2 Analyse van het landschap en de dorpen

Portugaal
Groene Kruisweg
metro
geluidscherm

Met de doelen van de toekomst- en structuurvisie in het achterhoofd, analyseren we in
hoofdstuk 2 de waarde van de historische context uit hoofdstuk 1. Vanuit de analyse
stellen we daarna in hoofdstuk 2 een serie uitgangspunten vast voor de verschillende
vensters van het beeldkwaliteitsplan.
Knelpunten bij de beeldkwaliteit van de vensters

De huidige beeldkwaliteit van de Groene Kruisweg kenmerkt zich door een gevarieerd
beeld van open delen en infrastructurele ingrepen, afgewisseld met oude en nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Diezelfde infrastructuur leidt tot een tweedeling in een
noord en zuid zone van de dorpen. Hierdoor is veelal de relatie tussen oud en
nieuw verstoord. De bestaande stedenbouwkundige opbouw is waardevol maar ligt
verscholen achter schermen en groen. Beeldbepalende, historische elementen zijn
veelal onzichtbaar en niet voelbaar (zie figuur linksboven pagina 18).
Het landschap rond de dorpen is nog op een beperkt aantal plekken waarneembaar.
De zichtrelaties hiermee zijn deels intact of liggen verscholen. De oorspronkelijke
dijkstructuren zijn doorsneden en worden van elkaar vervreemd (zie figuur linksonder
pagina 20).
Knelpunten bij de beeldkwaliteit van de vensters
Probleem: infrastructuur heeft geleid tot zonering. Dit verstoort de relatie tussen oud en nieuw

Uitgangspunten; versterking van de beeldkwaliteit vraagt om…

Het ongestructureerde beeld vraagt vanuit de beeldkwaliteit om verduidelijking en
contrastwerking. Dat vertaalt zich in: het kunnen onderscheiden, verschillen ontdekken,
weten waar je bent, voelen waar iets bij hoort, je laten verrassen en ontdekken. Zo
moeten de passanten op de Groene Kruisweg en de metrobaan ervaren wat zich aan
weerszijden afspeelt en waar Albrandswaard voor staat.
Het is wenselijk het landschap in te kunnen kijken vanaf de Groene Kruisweg en de
metrobaan. Andersom is het niet wenselijk dat de Groene Kruisweg en de metrobaan
sterk aanwezig zijn vanuit het landschap, maar eerder onderdeel zijn van en opgaan
in het landschap. Daar waar de Groene Kruisweg en de metro de dijken van de
polders doorsnijden spreken we van contactpunten (zie laag 4 links onder blz 20). De
contactpunten bieden de mogelijkheid voor accenten die zorgen voor verduidelijking en
contrastwerking. Deze accentpunten markeren de overgangen naar de aangrenzende
en achterliggende “vensters”.
Het uitgangspunt is het helder definiëren van kwaliteiten en het onderscheidende
inzichtelijk maken. Aan de hand van “vensters” op de omgeving worden de
verschillende aspecten verduidelijkt. De vensters vinden hun oorsprong in de
landschappelijke dragers met de verschillende karakteristieken van de oorspronkelijke
polderstructuur. Ieder venster heeft zijn individuele invulling en is door de tijd ingekleurd,
open of gesloten, landschappelijk of stedelijk.
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De uitgangspunten vertaald in kaartlagen

De eerder genoemde uitgangspunten geven richting voor het versterken van
de identiteit van een plek of venster Of het oplossen van knelpunten. Door de
uitgangspunten te beschrijven in verschillende kaartlagen maken we duidelijk
hoe deze uitgangspunten ruimtelijk te vertalen De volgende lagenkaarten samen
vormen de basis voor de uiteindelijke visiekaart:
• Laag 1: D
 e landschappelijke onderlegger met de afzonderlijke polders
met ieder hun eigen karakteristiek. Door het “versterken” en
“onderscheiden” van de kwaliteit van de gebieden is hier bij nieuwe
invulling op voort te borduren op de eigen karakteristieken.

Knelpunten bij de beeldkwaliteit van de vensters
Laag 1: landschappelijke onderlegger

Legenda
boslandschap
open polderlandschap

Laag 2 landschappelijke tweedeling

• Laag 2: D
 e landschappelijke tweedeling op hoofdlijnen: het noordelijk deel met
een halfopen tot meer gesloten boslandschap en het zuidelijke deel
met een open polderlandschap.
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groene buffer voorkomt 		
samengroeien van dorpen
verbindingen tussen
noord en zuid versterken

• Laag 3: N
 oord-zuid verbindingen. De noord- zuid relaties tussen van de dorpen
over de Groene Kruisweg en metrobaan heen moeten we versterken
om de oude en nieuwe stedenbouwkundige opbouw beter in beeld te
brengen. Die relaties geven verduidelijking en contrastwerking. Een
drietal groene buffers zal in de noord-zuidrichting (dwars op de Groene
Kruisweg en de metrobaan) moeten voorkomen dat de dorpen Rhoon
en Poortugaal aan elkaar groeien.

Laag 3 Noord zuid relaties tussen de dorpen versterken en groene buffers

Legenda
Groene Kruisweg
oude linten/dijken
accenten bij contactpunten

Laag 4 contactpunten

• Laag 4: D
 e contactpunten: bij de knopen definiëren we de belangrijke
momenten en accenten aan de Groene Kruisweg.
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Een visiekaart opbouwen vanuit lagen

Een visiekaart ontstaat door de voorgaande vier lagen op elkaar te leggen.
Elke laag maakt onderdeel uit van de uiteindelijke identiteit van ieder
venster. Dit geeft het een totaalbeeld zoals weergegeven in de visiekaart.
De visiekaart geeft de ontwikkelingsrichting en ambities aan waarbinnen
initiatieven toekomstbestendig gerealiseerd kunnen worden.

Visiekaart

boslandschap

Groene Kruisweg

open polderlandschap

metro

polders in het gebied

oude linten/dijken

bebouwd gebied

accenten bij contactpunten

groene bufferzone

noord-zuid relaties versterken
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De visiekaart vertaald in concrete doelen en
plekken

dorpsentree versterken door
vergroenen (parkachtig)

boslandschap versterken
door vergroenen van de
bedrijvenzone

De visiekaart op pagina 21 vraagt om een vertaling
naar concrete doelen en wensbeelden in de totale zone
van de Groene Kruisweg - Metrobaan. Deze doelen
en wensbeelden vertalen zich in kleinschalige tot
grootschalige ingrepen of verbeterpunten. In de volgorde
van west naar oost, zijn in de beeldkwaliteit de volgende
onderdelen opgenomen (zie figuur op pagina 22 en 23):
Entree Poortugaal vanuit Hoogvliet:
• het accentueren van de dorpsentree door het
versterken van het open polderlandschap;
• de dorpsentree versterken door deze te vergroenen
(parkachtige omgeving).
Poortugaal:
• het boslandschap versterken door het vergroenen van
de bedrijvenzone;
• het verduidelijken en versterken van de al aanwezige
stedelijke stedenbouwkundig opbouw rond het
metrostation;
• het versterken van het open agrarisch polderlandschap;
• het versterken van de oude stedenbouwkundige
opbouw.
Rhoon:
• de oude en nieuwe stedenbouwkundige opbouw
zichtbaar maken
• het verbeteren van de al aanwezige stedelijke structuur
rond het metrostation
• de lintstructuur van de Molendijk zichtbaar maken.

POORTUGAAL

Entree Rhoon vanuit de A15:
• het accentueren van de dorpsentree door vergroening
(parkachtige omgeving);
• het versterken van het ‘coulissen’ landschap
(afwisseling van open en gesloten landschap).
Legenda
knoop
geluidscherm
zichtlijn vanuit Groene Kruisweg
zichtlijn
				
bufferzone
polders in het gebied

accentueren dorpsentree
door versterken open
polderlandschap

versterken ‘nieuw’
stedenbouwkundig
ensemble station

versterken
open agrarisch
polderlandschap

- 23 versterken oude
stedenbouwkundige opbouw

lintstructuur Molendijk
zichtbaar maken

accentueren dorpsentree
door vergroening
(parkachtig)

RHOON

versterken ‘nieuw’
stedenbouwkundig
ensemble stationsknoop

versterken ‘coulissen’
landschap (afwisseling van
open en gesloten)
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Hoofdstuk 3 De zeven vensters en knopen

Aan de Groene Kruisweg zijn vanuit het westen naar het oosten een zevental
verschillende knopen te onderscheiden:
• de kerk van Poortugaal; de kruising met de Zwaardijk;
• het plein van Poortugaal; de kruising met de Hofhoek (voormalig Slot
Valckesteynsedijk);
• venster polder Albrandswaard; de kruising met de Kruisdijk/Werkersdijk;
• de toegang tot het centrum van Rhoon; de kruising met de Dorpsdijk;
• het Molendijkse Bos; de kruising met de Molendijk;
• de entree van Rhoon; de kruising met de Achterdijk;
• het Buijtenland; de kruising met de Rijsdijk.

De visiekaart laat zien, dat de doelen die we met het beeldkwaliteitsplan willen bereiken,
samen komen in de vensters en op de contactpunten van de historische linten en
dijken met de huidige Groene Kruisweg en de metrobaan. Zo ontstaan binnen de zeven
vensters (zie figuur onderaan pagina 24), op hele specifieke plekken een zevental
knopen (zie figuur op pagina 25).
De knopen zichtbaar maken
De doorsnijdingen van de dijken zijn geheel of deels zichtbaar of in de loop der tijd
onherkenbaar geworden. Het visualiseren en accentueren van deze doorsnijdingen is
om de context van deze oude lintstructuren weer opnieuw te kunnen herkennen het
uitgangspunt. Met behulp van de karakteristieke eigenschappen en kwaliteiten van de
linten, de aangrenzende gebieden en polders worden de knopen gedefinieerd.

Buijtenland

Entree van Rhoon

Kerk van Poortugaal
Plein van Poortugaal

1

2

Venster polder
Albrandswaard

overzicht van de knopen

6

Molendijkse bos
Toegang centrum
Rhoon

5
3

4

7
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Legenda
Groene Kruisweg
oude linten/dijken
accenten bij contactpunten
herkenning van de oude linten

Legenda
oude lintstructuur
zichtlijnen
knopen
boslandschap
knopen

open vs. gesloten landschap

- 26 -

Knoop 1. De kerk van Poortugaal
Vanuit het westen wordt de entree van
Albrandswaard bepaald door een historisch
beeldmerk, de Nederlands Hervormde Kerk.
Deze ligt aan de eerste kruising van de Groene
Kruisweg met de Zwaardijk.
De noordzijde van de Groene Kruisweg wordt
gedomineerd door de bestaande parkachtige
structuur van de begraafplaats. Deze groene
en transparante parkstructuur wordt doorgezet
naar de overzijde van de Zwaardijk. Dit
driehoekige gebied is een te ontwikkelen
locatie, waarbij de voorkeur uit gaat naar kleine
toekomstbestendige objecten met niet centrum
gebonden voorzieningen of bedrijvigheid. De
locatie moet een meer naar buiten gericht
karakter krijgen met een paviljoenachtige
uitstraling. De parkachtige zone vormt hiermee
een overgangsgebied naar de noordelijk
gelegen bos-zone: bos Valckensteyn.
De zuidzijde van de knoop wordt bepaald door
de naoorlogse dorpsbebouwing van Poortugaal.
Een deel hiervan gaat schuil achter een
houten geluidswand. In hoofdstuk 4 worden
een aantal aanbevelingen en mogelijkheden
op een rij gezet om de geluidswanden visueel
aantrekkelijk en ook functioneel te maken. Gelet
op het feit dat deze knoop de entree vormt van
Albrandswaard, is het van belang hier extra
aandacht aan te besteden.

- 27 -

- 28 -

Knoop 2. Het plein van Poortugaal
Knoop twee is de kruising van de Groene Kruisweg met de Hofhoek. In het verleden
liep hier de Slot Valckesteynsedijk. De knoop voegt een extra ruimte met een groene
ervaring en doorzicht toe, aan de bestaande reeks van verschillende openbare ruimten.
Dit als overgang van het dorp met haar pittoreske karakter richting het metrostation
van Poortugaal met haar stedelijke karakter. Met een nieuw “voorplein” aan de Groene
Kruisweg etaleert Portugaal zich bij voorbijgangers en bezoekers. Het groene “voorplein”
vormt samen met het parkeerplein, het speelplein en het metroplein een serie steppingstones tussen de noordelijke uitbreidingswijk en de zuidelijke dorpskern. Daarnaast is
het de opstap naar het “stedelijke” (metrostation) als voorportaal van Rotterdam.

Bestaande situatie

Het plein krijgt een multifunctionele inrichting als verblijfsplein, waarin het bestaande
groen als eilanden wordt opgenomen. De groene pleinruimte krijgt een semi openbaar
karakter en is een aanvulling op de bestaande pleinen. Het “voorplein” is een
getrechterde groene verbinding tussen het bestaande plein en de Groene Kruisweg.

- 29 zichtlijn
voetgangersroute
autoroute

centrum
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Knoop 3. Venster polder Albrandswaard
Het venster polder Albrandswaard illustreert
het zicht op de open zuidelijke polder en het
onttrokken zicht op het noordelijke bosgebied
vanwege het ervoor liggende bedrijventerrein. Bij
de Kruisdijk ontmoeten beide landschapstypen
elkaar. Deze locatie laat zich bij uitstek lenen voor
het visualiseren van een landschapsvenster.
Het noordelijke jonge natte boslandschap als
uitloper van het Valckensteynse bos, wordt
doorgezet tot de Kruisdijk. De Kruisdijk zelf
krijgt laanbeplanting zodat het als een groene
lijn met hoogte, het zicht op de achterliggende
bedrijvigheid inkleedt. De bestaande volkstuinen
tussen de Kruisdijk en de Groene Kruisweg
blijven bestaan. Zij ondersteunen het dorpse
en landelijke karakter van Albrandswaard. De
vergroening van deze knoop moet voorkomen dat
de dorpen Rhoon en Poortugaal in de toekomst
aan elkaar groeien. Het huidige bedrijventerrein
kan in eerste instantie worden “ingepakt“ in
groene kamers en in de toekomst worden
herontwikkeld als hoogwaardige, kleinschalige
bedrijvigheid in een boslandschap. De nadruk ligt
hierbij op de uitstraling in plaats van massaliteit.
De aanwezige hoogspanningsleiding vormt
de grens tussen het oostelijk gelegen groene
boslandschap en de westelijk gelegen bebouwing
van de kern Poortugaal. De zuidzijde wordt
gekenmerkt door de openheid van de polder.
De onderbegroeiing van het bestaande groen
aan de zuidzijde tot aan het G.J. Rooimanspad
zal zoveel mogelijk worden verwijderd om lange
zichtlijnen vanaf de Groene Kruisweg in oostelijke
richting naar het polderlandschap mogelijk te
maken. Het landschapsontwikkelingsplan van
de polder Albrandswaard geeft verdere invulling
aan de toekomstbeelden voor het achterliggende
landschap.
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Bestaande uitzicht vanaf de Groene Kruisweg

Wenselijke uitzicht vanaf de Groene Kruisweg
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Bestaande situatie
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Werklocaties aan de dijk verschillend in schaal

Werklocaties aan de dijk kleinschalig

zichtlijn
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Knoop 4. De toegang tot het centrum van Rhoon
Situatie
Het metrostation in Rhoon is in tegenstelling tot Poortugaal sterk fysiek aanwezig langs
de Groene Kruisweg. De Groene Kruisweg ondervindt ter plaatse van de kruising met
de Dorpsdijk een vernauwing door de aanwezige forse bebouwing aan weerszijden.
Vanuit de fysieke benadering vraagt dit om een radicalere aanpak, waarbij het station
met het viaduct als verbindend element van Rhoon gaat functioneren.
Het metrostation als hernieuwde verbinding tussen de twee Rhoonse
kernen
Het huidige viaduct en het metrostation vormen de schakel tussen de twee “kernen” van
Rhoon. De uitstraling van de zogenoemde “dorpse verbinding” moet worden verbeterd
en aansluiten bij het gewenste duurzame en chique beeld van Rhoon. Het gebied rond
het metrostation en het viaduct moeten faciliteren in voldoende parkeergelegenheid

Bestaande situatie

en stalling voor fietsen en scooters. Dit alles ingepast in de gewenste karakteristieken
van de omgeving. De trappen, hellingbanen en op- en afritten van het viaduct maken
onderdeel uit van deze aanpak. Naast een plezierige en comfortabele overbrugging van
noord naar zuid dienen de gebruikers ook een gevoel van “thuiskomen” in een dorpse
en landelijke omgeving te krijgen. Creatieve of stijlvolle bewegwijzering moeten zorgen
voor meer gevoelsmatige nabijheid van het dorpscentrum en de omgeving van het
kasteel.
Een metamorfose van het metrostation
Een grandioos onthaal voor bewoners en passanten moet het viaduct en het
metrostation tot een veilig en plezierig verblijfsgebied maken. De inspiratie voor de
transformatie van het metrostation te samen met het viaduct wordt gevonden in het
landschap van Albrandswaard. Door een gehele of gedeeltelijke groene bekleding van
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gevels en borstweringen krijgt het metrostation en het viaduct een groene en duurzame
uitstraling, die past bij het karakter van Albrandswaard. De iconische metamorfose
naar de “ hangende tuinen van Rhoon” moet ervoor zorgen dat natuur en dorp op
een bijzondere wijze in dit “venster” samen komen. Een wedstrijd of prijsvraag is een
uitermate goed instrument om verdere ideeënvorming en mogelijke realisatie aan elkaar
te koppelen.
De Dorpsdijk als doorlopende zichtlijnen
Een ogenschijnlijk kleine ingreep is het verleggen van de perrons van het metrostation
richting het oosten ter hoogte van de Dorpsdijk. Het verleggen is wenselijk om de visuele
relatie, gesteund door een markering, met de Dorpsdijk te herstellen.
Stationsstraat oost; werklocaties boven een P+R
De locatie ten oosten van het viaduct, ingeklemd tussen de Stationsstraat en de op- en
afrit van het viaduct wordt bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig ensemble rond
de knoop betrokken. De locatie biedt mogelijkheden voor kantoorontwikkelingen op het
braak liggende terrein op korte termijn. Op langere termijn geldt hetzelfde voor de locatie

van de huidige sporthal Rhoon. Aangezien de locatie grenst aan de historische kern
van Rhoon met de Hervormde Kerk, de begraafplaats en het kasteel van Rhoon zullen
de ontwikkelingen geen massaal karakter krijgen. De hoogte van de ontwikkelingen zal
maximaal 3 bouwlagen mogen bedragen. Dit komt overeen met de bestaande bebouwing
aan de Stationsstraat en het viaduct met haar beplanting.
De situering van de parkeerplaatsen dient te worden geïntegreerd in de totale
ontwikkeling voor het kantoorgebouw(en). Voorkomen moet worden dat het groene
karakter van de huidige locatie wordt bepaald door geparkeerde auto’s.
De enclave wordt gezien als een individuele objectmatige invulling van een drietal
massa’s met een mate van transparantie tussen de objecten. De nieuw te ontwikkelen
massa’s presenteren zich aan de Stationsstraat en in tweede instantie aan de
Groene Kruisweg. De gebouwen hebben een open karakter en geven uiting aan het
achterliggende groene boslandschap van Rhoon.
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Parkeren op maaiveld

Programma in twee lagen

Eindbeeld
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Huidige situatie groen voorgebied in tact laten

Variant A

Parkeren op maaiveld

Parkeren integreren met programma

Variant B
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Knoop 5. Molendijkse Bos
Bij de ontwikkelingen rond de Molendijk wordt
het noordelijk boslandschap doorgezet tot aan
de Groene Kruisweg. Dit nieuwe boslandschap,
te samen met de oude lintstructuur, geeft
aanleiding om de kruising met de Molendijk
zichtbaar te maken.

Bestaande situatie

Vanaf de Groene Kruisweg zal aan de noordzijde
een deel van de bestaande onderbegroeiing
en bomen worden verwijderd om het mogelijk
te maken oude en nieuwe sferen te ervaren.
Het Molendijkse bos zelf kent een zone aan de
achterzijde van de oostelijke woningen langs
de Molendijk met bosschages, boomgroepen
en boomweiden. Op deze wijze is er geen
zicht vanaf de Stationsstraat op de bestaande
woningen. De aan de Molendijk gelegen
woningen zelf, kijken wel het landschap in. De
open middenzone tussen beide bosstroken
in, geeft diepte in het gebied. De oostelijke
boszone geeft massa aan het Molendijkse bos
en maskeert de zone met daarin de tuincentra.
De bestaande kavelsloten blijven hier in stand.
In de oostelijke boszone kan woonbebouwing in
boskamers plaatsvinden.
De zuidelijke begrenzing van de knoop wordt
gedomineerd door een houten geluidscherm,
waardoor het zicht op het zuidelijk deel van de
Molendijk volledig is ontnomen. Een bijzondere
vorm van markeren aan weerszijde van de
Groene Kruisweg maakt passanten attent op
de knoop en zijn context. Hoofdstuk 4 geeft hier
enkele mogelijkheden voor.

zichtlijn
zoekgebied woningbouw
visie Molendijk
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Afschermen van het zicht op het distripark Eemhaven met boslandschap

Wonen aan de rand van het weiland (in de bosrand)

zoekgebied woningbouw visie Molendijk
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Geinspireerd op “Stedenbouwkundige randvoorwaarden & beeldkwaliteitseisen Molendijk”

Mogelijke accentuering van de Molendijk langs de Groene Kruisweg
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Knoop 6. De entree van Rhoon
De parkachtige zone, bij de kruising met de Achterdijk, markeert het oostelijk
entreegebied van Albrandswaard. Vanaf de A15 strekt zich na het leidingtracé gebied een
nieuw landschap uit aan de oostzijde van de Achterdijk. Dit landschap kenmerkt zich als
een coulissen landschap van afwisselend open ruimten, boomgroepen, boomweiden en
gesloten bos.
De entree van Rhoon
Aan de noordzijde van de Groene Kruisweg krijgt het coulissen landschap een
ontwikkeling met kleinschalige, hoogwaardige villa’s. Bebouwing met een meer moderne
knipoog naar agrarische bebouwing in het Buijtenland van Rhoon, is ook mogelijk. De
bebouwing krijgt een werkfunctie, al dan niet in combinatie met andere functies. In een
aantal strategische zichtlijnen worden de beeldbepalende volumes gepositioneerd,
waarbij een mate van transparantie en doorkijk in het parklandschap wordt behouden.

Bestaande situatie

Het is van belang dat de eerste indruk van binnenkomst in Albrandswaard een groene
en dorpse ervaring is die de karakteristieken van Rhoon `chique en duurzaam`
ondersteunen.
Groene Kruisweg
Naast het landschap aan weerszijde van de Groene Kruisweg, zal ook de weg zelf voor
dit deel meer moeten vergroenen. Een laanachtige structuur van bomen versterkt de
entree van het dorp. Daarnaast is de laanstructuur de verbindende factor tussen de aan
weerszijde gelegen bedrijventerreinen. De kruising met de Achterdijk zal eveneens op dit
dynamische deel van de Groene Kruisweg op passende wijze worden gemarkeerd.
De mogelijkheid om ter hoogte van de Achterdijk een oversteek ten behoeve van
langzaam verkeer te maken biedt kansen voor een aantrekkelijke recreatieve fietsroute
voor de regio en groen verbinding.

zichtlijn
LV-route
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Knoop 7. Het Buijtenland
De knoop aan de Rijsdijk heeft door de annexatie van de A15 zone een eenzijdig
venster op het Buijtenland. Bij binnenkomst van Albrandswaard zal dit venster
aan de Rijsdijk de aandacht vestigen op het aangrenzende polderlandschap van
het Buijtenland. De passanten krijgen direct informatie via bijvoorbeeld Q.R. over
verschillende thema’s, die betrekking hebben op de landschappelijke kwaliteiten, de
regionale landbouwproducten en recreatiemogelijkheden.
Het Buijtenland
Het Buijtenland van Rhoon, met een eigen beeldkwaliteitsplan, vraagt om een
grotere mate van beslotenheid om het gebied geschikt te maken voor toekomstige
grotere recreatiedruk. Een afwisselend open en besloten karakter van de polder
moet het gebied maken tot een krachtig coulisselandschap. Het huidige kavelpatroon
vormt daarbij het uitgangspunt. Voldoende zichtrelaties met diepte brengen zaken
zoals de Rijsdijk, monumentale panden en andere landschappelijke elementen beter
in beeld.
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Proef Albrandswaard!

A

- 54 -

Hoofdstuk 4 Geluidschermen en markeringen
Niet zichtbare vensters
De Groene Kruisweg kent een aantal locaties, waarlangs korte en lange
geluidschermen staan. De houten geluidschermen zijn uitsluitend aan de zuidzijde van
de Groene Kruisweg gesitueerd, daar waar de bebouwing geluidshinder ondervindt. De
schermen sluiten verbinding met de achterliggende ruimte echter ook uit.
Geluidsschermen als “beeldschermen”
De geluidschermen worden gezien als “beeldschermen” van het achterliggende dorp
en landschap. Breedbeeld vensters, die de passanten informatie verstrekken over de
historische, culturele en agrarische achtergronden van Albrandswaard.
Geluidsschermen als “groenschermen”
Centraal staat het optimaal willen vergroenen van deze schermen als eerste aanblik
bij het binnen komen van Albrandswaard. Een groot deel van de schermen wordt
traditioneel met klimop begroeid, aangevuld met voorzieningen voor vogels en bijen
(bijvoorbeeld een bijenhotel), zodat men Albrandswaard kan proeven! Verschillende
kunstuitingen kunnen delen van de geluidschermen verkleuren, dan wel informatie
verstrekken (Q.R.).

Legenda
Groene Kruisweg
geluidschermen
knopen
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Geluidsschermen in 2D of 3D
Een bijzondere vorm van afwerking kan worden bereikt door de beweging van de
passanten te gebruiken ten opzichte van een 2 dimensionale afbeelding of kunstvorm
op het geluidscherm, waardoor dit “venster” gaat leven!
Het achterliggende in beeld brengen
De nadruk wordt gelegd op het beeld wat verloren is gegaan, gewenst is of waar de
aandacht naar toe gaat. De aandacht van de passant dient niet ten kosten te gaan
van de veiligheid in het verkeer. Om die reden zullen de markering wel opvallen qua
dimensie maar mogen niet storend zijn. De markeringen kunnen in verschillende
vormen worden toegepast, zoals vensters of omlijsting van het lint, het dorp of het
landschap.
De dijkdoorsnijding kan als letterlijk profiel worden opgepakt en worden uitvergroot in
een bijzondere materialisatie. Ook kan gedacht worden aan miniaturen of silhouetten,
die uiting geven aan historische elementen (monumenten) dan wel een verbeelding zijn
van de context van de omgeving.
De referenties voor de verschillende vormen dienen uitsluitend ter inspiratie en kunnen
op eigen interpretatie per knoop worden uitgewerkt.
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