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Inleiding
Een aantal deelnemende organisaties van de Klankbordgroep Eendragtspolder is van mening, dat de beoordeling van
de ruimtelijke kwaliteit binnen de stedenbouwkundige verkenning onvolledig plaatsvindt. In deze notitie gaan de
Stichting Rotte-Verband, de Belangengroep Oud Verlaat, het Platform EP en de Natuur- en Vogelwacht Rotta, participanten in de klankbordgroep, in op de te beantwoorden vraag: ‘Waarom geen woningen in De Snelle!’

1. Ruimtelijke kwaliteit
Tijdens het overleg van de Klankbordgroep op 13 september stelden Gemeente en Klankbordgroep de term ‘ruimtelijke kwaliteit’ voorop. De projectleider/projectontwikkelaars betoogden dat door de grondruil de ruimtelijke kwaliteit
er sterk op vooruitgaat vanwege de uitbreiding van zo’n 11 hectare ‘aaneengesloten openbaar groen’. Dit is een kwantitatieve beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit, een eendimensionale voorstelling van zaken. Het gaat echter over
de ‘ruimtelijke kwaliteit’!
Binnen het kader van de Provinciale ‘Regeling Ruimte voor Ruimte’ mag nieuwbouw alleen plaatsvinden indien de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbetert en geen aantasting plaatsvindt van bestaande of te ontwikkelen bijzondere waarden (landschappelijke, natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische waarden) op het perceel of in de
directe omgeving daarvan: beeldkwaliteit is een belangrijk aandachtspunt. Zie ook bijlage 1.
Overwegingen:
 De Snelle is één van de laatste stukjes veenweidelandschap in het Rottemerengebied en waarin het zogenaamde slagenlandschap nog goed zichtbaar is.
 De Snelle maakt deel uit van het recreatiegebied Rottemeren, het ligt er zelfs centraal in. De primaire maatschappelijke functie van deze groen/blauwe omgeving is derhalve recreëren. Toekomstige (bouw)activiteiten
dienen aan die functie tenminste te kunnen worden gerefereerd of deze zo mogelijk te versterken.
 Tot het bouwen van de 36 woningen als ‘ruimte voor ruimte’ voor het te saneren kassencomplex, is in 2010
besloten. Echter, deze woonfunctie is ondergeschikt aan de recreatieve functie van het gebied en dient ten
gevolge daarvan de omgeving - open polderlandschap - zo minimaal mogelijk aan te tasten.
 Door te bouwen in De Snelle verdwijnt de open structuur en de Rotte(kade) wordt figuurlijk ingepakt. De
ruimtelijke kwaliteit wordt in deze zone van het Rottemerengebied geheel afgebroken, gezien in het licht van
de cultuurhistorische en recreatieve waarden met de van oudsher open landschappen en lintbebouwing van
opstallen met een agrarische (woon)functie.
Wij vinden dat ten minste de kwalitatieve aspecten van deze ingrijpende bouwplannen basis dienen te zijn van de
planvorming. Het bouwplan staat immers niet op zichzelf, het is een beeldbepalende ingreep op het landschap. De
voorgestelde nieuwbouw verbetert het gebied niet en er vindt een aanzienlijke negatieve aantasting plaats van de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

2. Kijk over de grenzen van de gemeente heen!
De planoloog illustreert het (toekomstige) beeld met plattegronden. Door alleen het grondgebied van de gemeente
Zuidplas (Eendragtspolder (incl. De Snelle)/Zevenhuizerplas) in te kleuren, lijkt het dat De Snelle planologisch gezien in
een uithoek van het gebied ligt. In zijn explicatie ‘ligt de focus op het doorbreken van de scheiding tussen Eendragtspolder en het gebied van de Zevenhuizerplas. De scheiding wordt gevormd door de Middelweg en het aldaar
aanwezige kassencomplex. Door de kassen weg te halen en daarvoor in de plaats een groen gebied aan te leggen, en
vervolgens de daar geplande woningbouw te verplaatsen naar De Snelle, ontstaat planologisch gezien één aaneengesloten gebied’. Een nogal vreemde redenatie, immers de Middelweg blijft een fysieke en optische scheiding tussen
deze twee deelgebieden. En het is de vraag of dat planologisch of überhaupt een ongewenste situatie is.
Een belangrijk besluit door de Rijksoverheid onderstreept nog eens de waarde hiervan, i.c. de open structuur rondom
de Rotte. Enkele kilometers ten westen van De Snelle vindt een ingrijpende infrastructurele verandering in het Rottemerengebied plaats: de aanleg van de A13/A16-verbinding. Dit tracé kruist de Rotte met een tunnel, Rijkswaterstaat
houdt sterk rekening met de cultuurhistorische waarde van de Rotte en het recreatiegebied daaromheen voor de
Rotterdammers. In het Tracébesluit is ervoor gekozen ‘om de open Rotte-structuur te beschermen, door de tunnelmond 185 meter verder in het Terbregseveld te leggen’. Dat is 185 meter verder van de Rotte af, zie bijlage 2.
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Ons standpunt is dat de basis voor het (her)bouwplan een planologische impressie van het totale gebied moet zijn,
waarbij ook de Rotte en de aan de kant van Lansingerland gelegen natuur- en recreatiegebieden integraal op de
plattegrond worden gemarkeerd. Vanuit dit kader bezien blijkt dat De Snelle precies in het centrum ligt van het
recreatiegebied Rottemeren en substantieel bepalend is voor het ruimtelijke beeld, en waarbij het veenriviertje de
Rotte de levensader of aorta is in dit recreatieve polderlandschap!

3. Pas uw eigen beleid in de praktijk toe!
In het Gemeenteraadsbesluit van 26-10-2010 is als beoogd effect aangegeven: ‘De enige reële optie (ook bij nadere
beschouwing) om deze transitie vorm te geven op basis van en projectmatige aanpak is naar het oordeel van zowel ons
college als GS van Zuid-Holland het realiseren van 32 woningen aan de Middelweg ter hoogte van de al bestaande
bedrijfswoningen’. Deze conclusie wordt ondersteund door het destijds ingehuurde adviesbureau Bregman Advisering.
De Structuurvisie Zuidplas 2030 – Ruimte voor dorps wonen in de Randstad geeft aan dat Zuidplas zich onderscheidt
van aangrenzende gemeenten met een bewuste keuze voor rust, groen en het dorpse karakter, met als kernkwaliteit
de groen/blauwe buffer om de dorpen. En ook dat de gemeente het voornemen heeft om groen- en recreatiegebieden verder uit te breiden en onderling te verbinden, zie bijlage 3.
In de Visie Recreatie Zuidplas 2025 spreekt de gemeente Zuidplas de ambitie uit om een aantrekkelijker buitengebied
dat bestaat uit agrarisch landschap en groen- en recreatiegebied, te ontwikkelen, zie bijlage 4.
De missie/doelstelling van het Recreatieschap Rottemeren is het beheren van recreatiegebieden en een trekkersrol
vervullen voor de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden. Hoofddoel is een brede groene corridor te maken van
Rotterdam naar het noordelijke Groene Hart (zie bijlage 4). Het faciliteren van het bouwen van een nieuwe woonwijk
op zo’n prominente plek in deze groene corridor, staat haaks op die missie/doelstelling, zie bijlage 5.
Naar onze mening gaat het bouwen in De Snelle in tegen de door de Raad en het College van B&W van Zuidplas
vastgestelde (strategische) visies en beleid, en de provinciale Regeling Ruimte voor Ruimte. Bovendien is het in
ontwikkeling zijnde bouwplan niet in lijn met de missie en doelstellingen van het recreatieschap Rottemeren.

Tot slot
Een zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van de ruimtelijke invulling/ordening in dit deel van de Eendragtspolder is
van algemeen maatschappelijk belang. Het kan niet zo zijn dat ruimtelijke kwaliteit slechts op kwantitatieve gronden
wordt beoordeeld. De vraag is niet zozeer wat het u kost, maar veel meer wat het u waard is om het cultuurhistorische groen/blauwe polderlandschap in dat deel van het recreatiegebied Rottemeren in zijn huidige schoonheid te
behouden.
De bouw van de 36 woningen op de oorspronkelijke plaats van de kassen of op een gedeelte van dit deelgebied dat
niet direct aansluit op de Rottekade, heeft een veel mindere inbreuk op het landschappelijke karakter. Vanuit cultuurhistorisch en recreatief oogpunt, en vanuit het maatschappelijk belang, is dit een optie die het tenminste verdient om
te worden uitgewerkt. Wij denken graag met u mee.

Stichting Rotte-Verband
Belangengroep Oud Verlaat
Platform EP
Natuur- en Vogelwacht Rotta
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Bijlagen:
1. a. Toelichting op de kwalitatieve weging
b. Criteria toepassing provinciale Regeling Ruimte voor Ruimte
c. Kaart positionering geplande woningbouw in De Snelle
2. Kaart Rijkswaterstaat uit Tracébesluit A13/A16 (website www.a13a16rotterdam.nl)
3. Hoofdstuk 2.1 en 3.3 van de Structuurvisie Zuidplas 2030 (website www.zuidplas.nl)
4. Speerpunten in de Visie Recreatie Zuidplas 2025 (website www.zuidplas.nl)
5. Missie en doelstelling recreatieschap Rottemeren (website www.heerlijkbuiten.nl)
6. a. Geschiedenis van het Landschap (website www.mooizuidplas.nl)
b. Topotijdreis naar ’t Veen aan de Rotte door Adri de Boer (HvH 27 september 2017)
7. Gedicht van Hendrik Marsman Herinnering aan Holland
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Bijlage 1a - Toelichting op de kwalitatieve weging
Kwalitatieve weging
De kwalitatieve weging van het onderhavige gebied betreft twee waarden: de cultuurhistorische waarde en de recreatieve waarde. Deze weging concentreert zich, als gevolg van de grondruil, op de aantasting van het landschappelijk
beeld van het gebied, en dan met name op het wegvallen van de open structuur van een deel van de Eendragtspolder,
in de volksmond De Snelle of De Put.
De Eendragtspolder moet integraal gezien en beoordeeld worden in haar omgeving. De polder ligt te midden van de
Zuidplaspolder, Nessepolder, Zevenhuizerplas, Rottemeren/Rottezoom, Tweemanspolder, Hoge en Lage Bergsche
Bos, Wiebertjes en Bleiswijkse zoom, en sluit aan op de Polder Honderdtienmorgen/Wilde Venen, ’t Weegje, Oostpolder van Schieland en het Westergouwe park/restveengebied. Zo vormt dit ‘groene zuurstofreservoir’ (citaat van Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam in het TV-programma Zomergasten van 26 juli 2015) een unieke ecologische verbindingszone tussen de Krimpenerwaard aan de oostzijde, het Gouwe/Wiericke gebied in het noordoosten
en (noord)westelijk het Bentwoud, de Groenzoom en Hof van Delfland.
Cultuurhistorische waarde
Na de drooglegging in 1760 is de Eendragtspolder als landbouwgebied in cultuur gebracht. Het algemene beeld was
eeuwenlang een agrarisch landschap met veenweiden, akkerbouw en tuinbouw (koude grond) en boerenhofsteden.
De kracht van het buitengebied van de Rotte en de belendende polderlandschappen is de meanderende watergang
van de Rotte in combinatie met de groene open boorden die de rivier omzomen met de groene ruimtelijke vergezichten: een voorwaarde om de rivier in al zijn schoonheid tot haar recht te laten komen. Het gebied in de oksel van de
Middelweg en de Rottekade - De Snelle - is een uniek gebied, waarin de oorspronkelijke structuur met voornoemde
kenmerken zicht- en herkenbaar intact zijn gebleven. Het is het laatste stukje veenweidegebied, dat in vroegere tijden
beeldbepalend was in de polders langs de Rotte. Het gebied is vanaf de Middelweg goed zichtbaar, maar vooral vanaf
de Rottekade is deze veenweide met het karakteristieke slagenlandschap en een diversiteit aan flora en fauna, die de

De Snelle met een herkenbaar slagenlandschap

vroegere tijden - de cultuurhistorische waarde - niet beter
kan laten zien.

Recreatieve waarde
De Structuurvisie Zuidplas 2030 geeft aan dat Zuidplas zich onderscheidt van aangrenzende gemeenten met een bewuste keuze voor rust, groen en het dorpse karakter, met als kernkwaliteit de groen/blauwe buffer om de dorpen. De
gemeente heeft het voornemen om groen- en recreatiegebieden verder uit te breiden en onderling te verbinden.
In de Visie Recreatie Zuidplas 2025 spreekt de gemeente Zuidplas de ambitie uit om een aantrekkelijker buitengebied
dat bestaat uit agrarisch landschap en groen- en recreatiegebied, te ontwikkelen. De steden om ons heen kenmerken
zich door een groot aanbod van commerciële indoor- en vrijetijdsactiviteiten. Onze gemeente onderscheidt zich hiervan door te kiezen voor rust, groen en het dorpse karakter. Ideaal voor ontspanning en onthaasting van onze inwoners, en recreanten van elders. De focus ligt hierbij vooral op het grootste gedeelte van het buitengebied.
Waarom geen woningbouw in De Snelle!
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De Rotte met de daarbij behorende waterkeringen is een recreatieve route om te fietsen, wandelen, skaten en varen.
Het is de natuurlijke en recreatieve basis van het recreatiegebied. Een gebied dat daar omheen is ingepast in het
groene polderlandschap ten noordoosten van Rotterdam. Jaarlijks genieten zo’n 2 miljoen bezoekers van dit natuurschoon.
Om de openheid van het poldergebied te kunnen blijven beleven en ervaren, is het van cruciaal belang dat er vanaf
deze recreatieve route vrij zicht is op de landelijke groene omgeving en daarmee het buiten stedelijke karakter accentueert: juist daarom wandelt, fietst, skate en vaart een groot deel van de recreanten daar. Het gebied - de groene long
van de zuidelijke Randstad - wordt juist om dit aspect hoog gewaardeerd.
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Bijlage 1b – Criteria toepassing provinciale Regeling Ruimte voor Ruimte **
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** Uit de Notitie: De mogelijkheden van transitie glas Middelweg/Rottekade te Zevenhuizen/Herziening bestemmingsplan Eendragtspoder van Bregman Advisering, 17 april 2010
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Bijlage 1c – Kaart positionering geplande woningbouw in De Snelle
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De Snelle

Zoals te zien op dit kaartje ligt De Snelle in het centrum van het
groen/blauwe Rottemerengebied
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Bijlage 2 - Kaart uit Tracébesluit A13/A16
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De Snelle

Om de open Rottestructuur te beschermen, is de tunnelmond
185 meter verder in het Terbregseveld komen te liggen
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Bijlage 3 - Hoofdstuk 2.1 en 3.3 van de Structuurvisie Zuidplas 2030
Ruimte voor dorps wonen in de Randstad
2.1 Zuidplas in 2030
Zuidplas is een gemeente van dorpen en buurtschappen in een aantrekkelijk buitengebied. De dorpse
identiteit staat voorop, in een dorp van Zuidplas voel je je thuis. De vier qwieke dorpen bieden een
aangename leefomgeving en goede basisvoorzieningen op het gebied van dienstverlening, onderwijs,
sport, welzijn en zorg. Tegelijkertijd hebben de dorpen een eigen karakter, het een kleinschaliger dan
het ander. Het open en groene buitengebied rondom de dorpen biedt volop mogelijkheden voor
recreatief gebruik.
Het open agrarisch landschap blijft ook in 2030 kenmerkend voor het buitengebied rond onze
dorpen. Sommige delen van het huidige agrarische landschap veranderen tot 2030 en daarna in
nieuwe gebieden voor wonen, werken en recreëren. Enerzijds komt dit voort uit het blijvend
ontwikkelen van onze dorpen, zoals het investeren in een goed voorzieningenaanbod. Anderzijds
komt dit voort uit het Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplas (ISP Zuidplas) uit 2006, waarin een
(boven)regionale ontwikkelopgave voor de Zuidplaspolder is geformuleerd.
Ook in 2030 zijn de open polders en de groen- en recreatiegebieden de plek voor de beleving van
rust, ruimte en groen rond de dorpen. Alhoewel afgenomen in omvang, reikt het buitengebied waar
mogelijk duidelijk herkenbaar tot aan de rand van het dorp. Door middel van groen-recreatieve
verbindingen worden de groen- en recreatiegebieden onderling verbonden en blijven de dorpen
herkenbaar als aparte entiteiten. Om het buitengebied aantrekkelijk te houden, passen we
dorpsuitbreidingen en nieuwe bedrijvigheid op een landschappelijke wijze in.
Open agrarisch landschap, grote woonopgaven, nieuwe werkgebieden en ruimte voor groen- en
recreatie. Dankzij deze pijlers ontwikkelt Zuidplas zich tot een veelzijdige gemeente.
3.3 Thema Groen en Recreatie
3.3.1 Ambitie voor 2030
Zuidplas ontwikkelt een aantrekkelijk buitengebied dat bestaat uit agrarisch landschap en groen- en
recreatiegebied. De steden om ons heen kenmerken zich door een groot aanbod van commerciële
indoor- en vrijetijdsactiviteiten. Onze gemeente onderscheidt zich hiervan door te kiezen voor rust,
groen en kleinschaligheid. Ideaal voor ontspanning en onthaasting van onze inwoners, en recreanten
van elders.
Een belangrijk kenmerk van onze dorpen is dat het groene buitengebied begint vanaf de dorpsrand.
Het buitengebied fungeert als een natuurlijke buffer tussen de dorpen en omliggende steden. Bij
nieuwe ruimtelijke opgaven zorgen we ervoor dat de bufferfunctie rond de bestaande dorpen
behouden blijft. Voorbeelden hiervan zijn het gebied Groene Zoom tussen Nieuwerkerk aan den
IJssel en Capelle aan den IJssel, de Nessepolder tussen Oud Verlaat en Rotterdam Ommoord, en de
Eendragtspolder en Tweemanspolder richting de stedelijke gebieden van Rotterdam en Zoetermeer.
De gemeente vindt het wenselijk dat het aanbod van recreatiemogelijkheden aansluit bij de
demografische ontwikkelingen. In de komende decennia stijgt het inwoneraantal van Zuidplas,
evenals het aandeel ouderen. Hierdoor neemt de recreatieve druk toe. We zetten daarom in op een
uitbreiding van de groen- en recreatiegebieden en het onderling verbinden daarvan. Op die manier
ontstaat binnen Zuidplas een recreatief netwerk, met uitlopers naar omliggende gemeenten. Voor de
realisatie van dit soort opgaven bekijken we of de financiering kan voortkomen uit ruimtelijke
ontwikkelingen als woningbouw, particuliere initiatieven als verbrede landbouw, de provinciale
landgoederenregeling en combinaties met het Provinciaal Fietspadenplan.
De openluchtrecreatie beperkt zich niet alleen tot de beleving van water, groen en landschap in de
buitenruimte. Gevarieerde horecavoorzieningen en het benutten van onze cultuurhistorische
toppunten kunnen het bestaande aanbod verrijken. Kleinschaligheid staat hierbij voorop. In 2030
wordt ook het open polderlandschap benut door recreanten. Ondanks de ontwikkelopgaven
behouden verschillende gebieden hun agrarische waarde. Dit leidt ertoe dat de groen-, recreatie- en
agrarische gebieden als geheel een kwalitatief hoogwaardig buitengebied vormen.
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Bijlage 4 - Speerpunten in de Visie Recreatie Zuidplas 2025
Naar een zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar Zuidplas
1

Inleiding

Zuidplas is een groene oase van rust en ruimte waar het prettig wonen en werken is, in een steeds drukker wordende
en steeds meer verstedelijkte Randstad. De polders, de uitgestrektheid, de cultuurhistorie, het groen en het water
maken Zuidplas aantrekkelijk.
Zuidplas wil zich nog sterker gaan neerzetten als gemeente met een plezierig woon, leef- en werkklimaat. Sport, ontspanning en recreatie zijn hierbij belangrijke elementen. Ook ondernemers hebben belang bij een recreatief aantrekkelijk Zuidplas, omdat recreanten graag gebruik maken van hun voorzieningen. Zuidplas wil uitnodigend zijn naar (potentiële) bezoekers, waarbij de focus ligt op mensen die binnen een fietsafstand van 25 kilometer om de gemeente
heen wonen.
De gemeente legt in deze visie de nadruk op recreatie; de gemeente is immers vooral een belangrijke bestemming
voor een recreatief dagbezoek vanuit de regio. Er is namelijk een duidelijke wisselwerking tussen de stad en de groene
buitenruimte. Deze visie geeft voor de komende 10 jaar aan welke doelen de gemeente wil bereiken, waar haar prioriteiten liggen en waar ze mee aan de slag gaat. De gemeente staat hierin niet alleen, maar werkt juist graag samen met
ondernemers en inwoners aan een aantrekkelijker en duurzamer Zuidplas.
3

Speerpunten van de visie

Zuidplas wil zich de komende 10 jaar nog sterker neerzetten als aantrekkelijke gemeente met een plezierig woon-,
leef- en werkklimaat. In Zuidplas zijn de sportieve en recreatieve mogelijkheden, maar ook de ontspanning en rust
optimaal zichtbaar, bereikbaar en beleefbaar voor zowel de inwoners (jong en oud) als de bezoekers. Om dit te bereiken werkt Zuidplas graag actief samen met haar inwoners en ondernemers.
Speerpunten van de visie
Bovenstaand ‘visie statement’ vertaald de gemeente in vijf speerpunten:
1.
2.
3.

4.
5.

Zichtbaar maken en promoten; aandacht voor marketing van de parels in Zuidplas.
Ontsluiten en bereikbaar maken van Zuidplas voor dagrecreanten; het creëren van goede bewegwijzerde
verbindingen.
Het creëren of faciliteren van nieuwe voorzieningen en het beter beleefbaar maken van bestaande voorzieningen. De gemeente juicht (ondernemers en inwoners-)initiatieven toe die de identiteit van Zuidplas versterken op het gebied van:
a. Rust, ruimte, water- en natuurbeleving;
b. Cultuurhistorie;
c. Recreatie bij de boer;
d. Uitdagend, sportief en actief recreëren.
Vraaggericht ontwikkelen; de ontwikkeling van aanbod moet passen bij de wensen van de belangrijkste
doelgroepen.
Mogelijk maken van evenementen, passend bij ons dorpse of landelijke karakter.

We lichten de speerpunten hieronder één voor één toe.
Ad 3 Voorzieningen die passen bij de identiteit van Zuidplas
Zuidplas ontwikkelt een aantrekkelijker buitengebied dat bestaat uit agrarisch landschap en groen- en recreatiegebied. De steden om ons heen kenmerken zich door een groot aanbod van commerciële indoor- en vrijetijdsactiviteiten. Onze gemeente onderscheidt zich hiervan door te kiezen voor rust, groen en het dorpse karakter. Ideaal voor
ontspanning en onthaasting van onze inwoners, en recreanten van elders. Deze focus ligt vooral op het grootste ge-
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deelte van het buitengebied. Zuidplas stimuleert particuliere (ondernemers)initiatieven die bijdragen aan de vrijetijdsbesteding langs de groen-recreatieve verbindingen, bijvoorbeeld een theehuis. Ook de cultuurhistorische parels
(dorpsgezichten, steenovens, molenviergang, maar ook de laagst gelegen polder van Europa) vormen een belangrijk
onderdeel van de identiteit en aantrekkingskracht van Zuidplas. Initiatieven om deze beter beleefbaar te maken, juicht
de gemeente van harte toe. Dat geldt ook voor recreatie bij de boer, waarbij bezoekers het agrarische karakter van de
gemeente op een passende wijze kunnen beleven, zoals bijvoorbeeld bij een geitenboerderij met speelmogelijkheden
voor kinderen.
Daarnaast willen we de inwoners van de gemeente én de regio juist ook mogelijkheid geven om uitdagende en sportieve activiteiten te ondernemen. Naast wandelen, fietsen, skeeleren en paardrijden kan bijvoorbeeld gekozen worden om meer uitdagende activiteiten en evenementen te bieden op sportief gebied, zoals mountainbiken, klimmen,
kanoën, raften, bootcamp, hardlopen, mud masters en obstacle runs. Maar er kunnen ook andere soorten evenementen plaatsvinden, zie ook speerpunt 5. Omdat voor de recreatiegebieden in de Rottemeren een verdienopgave ligt
voor beheer en onderhoud van recreatiegebied én de natuurwaarden, staat de gemeente (in nauwe samenspraak met
het recreatieschap) open voor nieuwe commerciële ontwikkelingen, die passen bij het karakter van het gebied, of iets
toevoegen aan het bestaande aanbod.
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Bijlage 5 - Missie en doelstelling van het recreatieschap Rottemeren
Bron: www.heerlijkbuiten.nl/natuur-en-recreatieschappen/rottemeren/beleid

Missie en doelstelling
Het recreatieschap Rottemeren wil binnen de begrenzing van haar werkingsgebied (maar wellicht ook daarbuiten) de
bestaande recreatiegebieden beheren en een trekkersrol vervullen voor de ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden. Dit om de bewoners van de Rotterdamse en Zoetermeerse regio goede en voldoende mogelijkheden voor de
openluchtrecreatie te bieden in een aantrekkelijke natuurlijke en landschappelijke omgeving.
Het hoofddoel is om een brede groene corridor te maken van Rotterdam naar het noordelijke Groene Hart tussen de
gebieden die nu of in de toekomst zullen verstedelijken, gebruikt worden voor glastuinbouw en andere bedrijven. In
1998 heeft het schap een nieuwe begrenzing van het werkingsgebied vastgesteld waardoor polders als de Eendragtspolder, de Tweemanspolder, de Rottezoom en de Wilde Veenen hier ook binnen vallen.
Om de recreatieve attractiewaarde van het Rottemerengebied op peil te houden wordt zoveel mogelijk ingesprongen
op de ontwikkeling in het wensenpatroon van de recreant. Initiatieven van gebruikersgroepen worden positief benaderd. Naast de recreanten kunnen nog andere groepen als klant worden gezien: ondernemers en omwonenden.
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Bijlage 6a - Geschiedenis van het landschap
Bron: www.mooizuidplas.nl/ontwikkeling-landschap-en-cultuur
De ontginning van het gebied.
Zo’n duizend jaar geleden bestond het gebied van de polders in de omgeving van de huidige gemeente Zuidplas en ten
westen van Waddinxveen uit een uitgestrekte veenwildernis. Het was een moeilijk toegankelijk drassig landschap met
moerasbossen waarin vooral berken, elzen en wilgen groeiden. De geschiedenis van dit gebied is daarom altijd verbonden geweest met de strijd tegen het water.
De eerste bewoners hadden zicht gevestigd op de hoge zand- en kleiruggen langs de Hollandse IJssel en de Rotte.
Deze bewoners waren veelal kleine boeren met wat vee.
Aangezien het om een groot gebied ging en er behoefte ontstond aan meer landbouwgrond, werden delen van de
veenwildernis ter ontginning door de graven van Holland uitgegeven. Deze ontginners hebben sloten en weteringen
aangelegd waarlangs het water uit het hooggelegen veen naar de IJssel en de Rotte kon lopen.

Ze werkten vanaf de rivieren in lange smalle kavels. In het recreatiegebied Hitland is dat oorspronkelijke slagenlandschap nog goed te zien. In de 14e eeuw was het hele gebied min of meer in cultuur gebracht. Zo ontstonden er verschillende grote en kleine polders.
Waterafvoer met windwatermolens
Door de ontwatering met sloten en sluisjes, was het veen steeds meer gaan inklinken en moesten er steeds meer
sloten en greppels worden gegraven om het water af te kunnen voeren. De noodzaak om de afvoer van het water
anders te regelen werd dan ook groter. In eerste instantie werden het waterpeil op niveau gehouden met behulp van
hoosvaten en zogenoemde paardenwatermolens.
De eerste windwatermolens zijn er in de 15e eeuw gekomen. De molens werden groter en werden ook in molengangen gebouwd waarin het water trapsgewijs omhoog kon worden gebracht. Door deze vorm van bemalen kon het
waterpeil kunstmatig laag worden gehouden. Omdat omstreeks de zestiende eeuw het waterpeil niet verder kon
worden verlaagd, was akkerbouw al niet meer mogelijk en bestonden de drooggelegde gronden hoofdzakelijk uit
weidegrond.
Afgraven van het veen/Veenplassen
De veengrond werd ook afgegraven om er brandstof in de vorm van turf van te maken. Al in de 15e eeuw werden
gronden uitgegeven voor vervening (in 1423 betrok Rotterdam turf uit de Wilde Veenen). Aangezien er in de 16e
eeuw de vraag naar turf steeds groter werd, brachten de weidegronden in de polder door de turfwinning meer op.
Daartoe werd de veengrond in eerste instantie afgegraven. Later werd het veen ook onder de waterspiegel, soms tot
een paar meter, uitgebaggerd en kwamen er grote stukken land onder water te staan. Er ontstond een landschap
zoals dat nu nog bij de Reeuwijkse plassen is te zien. De plassen werden gescheiden door hoger gelegen weggetjes
waaraan de bewoonde gebieden lagen. Deze gebieden (waaronder de huidige vijf dorpen Moordrecht, Nieuwerkerk
a/d IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en Waddinxveen) bleven gespaard en liggen dan ook, als een soort veeneiland,
hoger dan de omgeving. Overigens zijn niet alle polders afgegraven denk hierbij aan de kleine Nessepolder (36 ha), de
fusiepolder Esse, Gans- en Blaardorp en de Oostpolder.
Inpoldering
De behoefte om de plassen weer droog te leggen werd steeds groter. In de 17e en 18e eeuw is men begonnen met
het droogmaken van de plassen. In 1655 werd de Wilde Veenen drooggelegd en kan dan ook als één van de eerste

Waarom geen woningbouw in De Snelle!

17

droogmakerijen van de gemeente Zuidplas worden aangemerkt. Het overtollige water uit de noordwestelijk gelegen
polders (polder De Wilde Veenen en de Tweemans- en Eendragtspolder) werd in de Rotte gemalen.
Eén van die plassen “De Zuidplas” (destijds de grootste en diepste plas in Zuid-Holland) werd echter zo groot dat deze
een bedreiging ging vormen voor de omliggende steden en dorpen. Mede door de omvang van de polder en de nodige
financiële middelen is pas in de 19e eeuw de Zuidplas drooggelegd. In onze regio zijn in de loop der jaren vele plassen
of moerasgebieden ontstaan en weer drooggelegd. Zo ontstonden er de volgende polders:
 de polder de Wilde Veenen, ten noordoosten van Moerkapelle, weer drooggelegd in 1655;
 de Tweemanspolder, ten noordwesten van Zevenhuizen, weer drooggelegd in 1730;
 de Eendragtspolder, ten zuidwesten van Zevenhuizen, weer drooggelegd in 1760;
 de Achterofsche polder en polder de Putte ten noorden en noordwesten van de gemeente Waddinxveen, weer
drooggelegd in de jaren 1759-1765;
 de Zuidplaspolder (4200 ha), waaraan de vijf dorpen grenzen, weer drooggelegd in 1839;
 de Prins Alexanderpolder ten westen van Nieuwerkerk aan den IJssel en weer drooggelegd in 1874;
 de niet verveende fusiepolder Esse, Gans- en Blaardorp; thans het huidige recreatiegebied Hitland;
 de niet verveende Nessepolder bij Oud Verlaat
 de niet verveende Oostpolder van Schieland, ten oosten van Moordrecht;
Onder de gemeente Waddinxveen vallen ook nog de Voorofsche polder en de polder Bloemendaal. Deze polders
grenzen niet direct aan de Zuidplaspolder en worden dan ook niet verder op deze site genoemd. De niet verveende
Oostpolder valt onder de Gemeente Gouda.
Na de inpoldering
Na de inpoldering en verkaveling van de polders hebben de vijf dorpen zich veelal tot agrarische gemeenten ontwikkeld waarbij landbouw, veeteelt en tuinbouw in eerste instantie de belangrijkste economische activiteiten waren.
Later hebben de dorpen een eigen identiteit gekregen.
Voor een korte beschrijving van een aantal bezienswaardigheden in de dorpen wordt verwezen naar de pagina: de
dorpen in de Zuidplas.
Ook zijn in de polders een aantal natuur- en recreatiegebieden ingericht te weten: Hitland, het gebied rond de Rotte,
de Zevenhuizerplas en de Eendragtspolder. Deze gebieden zijn nader beschreven onder de pagina: de Recreatie- en
natuurgebieden.
Uit:
DE ROTTE MET DE BLEISWIJKSCHE MEREN EN DE OMLIGGENDE GEMEENTEN HILLIGERSBERG BERGSCHENHOEK BLEISWIJK MOERCAPELLE EN ZEVENHUIZEN door J. Verheul, 1936
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Bijlage 6b – Topotijdreis naar ’t Veen aan de Rotte door Adri de Boer
Hart van Holland, 27 september 2017
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Bijlage 7 – Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman
Op het voorblad van de notitie is de eerste overbekende zin uit het gedicht Herinnering aan Holland opgenomen. De
Hollandse dichter Hendrik Marsman schreef in 1936 dit gedicht tijdens een verblijf aan de Middellandse Zee.
Ter leering ende vermaeck de volledige tekst van dit iconische gedicht.
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