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1. Inleiding
Uitwerking Visie 

Deze nota is een uitwerking van de Visie Charloisse 
Lagedijk zone 2030, hierna te noemen CLD zone. Deze 
visie is als concept in maart 2012 opgeleverd onder de 
naam Visie A15 zone. Als een van de opmerkingen uit de 
inspraak is besloten om de visie Charloisse Lagedijkzone 
te noemen.
Deze nota gaat in op de ruimtelijke samenhang van de 
bebouwing	met	de	omgeving,	de	erfinrichting	en	de	
beeldkenmerken van het landschap in de CLD zone. 
Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader, deze 
nota geeft nadere informatie en inspiratie hoe nieuwe 
ontwikkelingen eruit kunnen zien en hoe onder andere 
bouwregels maar bv ook beplanting daarin een rol 
speelt. Het uiteindelijke doel van deze nota is om de 
gebiedseigen karakteristiek van de CLD zone en de 
daarin aanwezige deelgebieden te behouden en te 
versterken. Dit betekent dat nieuwe ontwikkelingen 
moeten aansluiten bij de huidige kwaliteiten en waar 
mogelijk deze versterken. Deze nota biedt, naast 
een terugblik op het ontstaan van het gebied en 
een beschrijving van de huidige kwaliteiten van de 
deelgebieden ook randvoorwaarden, inspiratie en 
voorbeelden voor het versterken van de gebiedseigen 
kenmerken bij (toekomstige) ontwikkelingen.
Daarnaast dient dit document als voorloper op het nieuw 
te maken bestemmingsplan voor de CLD zone. Deze 
nota zelf heeft dus geen juridische status. De uitwerking 
van het bestemmingsplan zal pas gelden als hij is 
vastgesteld en goedgekeurd. Tot dat moment geldt deze 
nota als “conceptuitwerking” en daarmee als instrument 
om bouwaanvragen te toetsen.

Kernpunten Visie 

In de concept Visie A15 zone 2030 van maart 2012 
worden drie kernpunten voor de verdere ontwikkeling 
genoemd. 
Het eerste kernpunt is het zwaar inzetten op behoud 
en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten 
van het gebied. De Charloisse Lagedijk en de 
landschappelijke kwaliteiten zijn een leidend principe 
voor verdere ontwikkelingen. Deze nota gaat dieper in 
op welke kwaliteiten nog aanwezig en zichtbaar zijn en 
welke met eenvoudige middelen opnieuw te realiseren 
of inspiratie voor de toekomst zijn om op die manier het 
gebied zijn unieke eigen waarden te laten behouden. De 
cultuurhistorie is hierbij een belangrijke inspiratiebron. 
De cultuurhistorische kenmerken worden niet alleen 
gerestaureerd maar ook aan nieuw gebruik aangepast. 
Waar nodig worden ze getransformeerd en krijgen een 
nieuwe betekenis en functie, terwijl ze gelijktijdig een 
herinnering aan het verleden vormen.
Het tweede kernpunt is de versterking van de CLD zone 
als schakelgebied tussen Rotterdam en het zuidelijke 
ommeland. Nieuwe verbindingen als het regionale 
fietspad	over	de	A15,	de	verlengde	Zuiderparkweg		en	
de Blauwe Verbinding geven een impuls aan deze 
schakelfunctie en kunnen belangrijke spin off opleveren.
Het derde kernpunt is dat de CLD zone kan voorzien 
in de noden van Zuid: wonen, werken, sporten en 
recreëren.  Dit gebied biedt veel  aanknopingspunten  
voor het beleid dat wordt ingezet voor de revitalisering 
van	Zuid.		

Naast deze kernpunten zijn ook een aantal 
milieubeperkingen meegeven. Deze beperkingen 
kunnen heel bepalend zijn voor de mogelijkheden 
waarbinnen er gebouwd kan worden. In deze studie 
zijn deze beperkingen niet meegenomen. Of bepaalde 
ontwikkelingen mogelijk zijn moet dus nog bekeken 
worden in een later stadium. 
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2. Visie landschap en linten
2.1 Regionale context

De CLD zone bevindt zich in de overgang van stad naar 
landschap.	Zowel	de	stad	als	het	landschap	zijn	sterk	
in	ontwikkeling.	In	Rotterdam-Zuid	zijn	veel	stedelijke	
herstructureringen	gaande,	het	Zuiderpark	is	recent	
heringericht en er is een omvangrijk programma voor de 
vitalisering	van	Zuid	opgesteld.	

Het landschap ten zuiden van de CLD zone kent ook een 
grote dynamiek. Recente uitbreidingen van Barendrecht 
beslaan nu een groot deel van het gebied. Voor het 
landelijke gebied is in 2012 een gebiedsvisie Deltapoort 
2025 ontwikkeld. Onderdeel van deze visie is de aanleg 
van de Blauwe Verbinding en het Buijtenland van Rhoon 
wat in het kader van Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam ontwikkeld wordt. Het open cultuurlandschap 
van polders en dijken zal worden getransformeerd tot een 
natuur- en recreatielandschap, waarbij de polderstructuur 
van dijken, lanen en wegen het raamwerk vormt voor de 
transformatie van de poldereenheden. Het park krijgt drie 
gezichten:

1. In het noorden zal het drukker zijn met veel 
recreatieve voorzieningen. Het krijgt een kleinschalige 
en besloten landgoedsfeer. Agrarische bedrijvigheid 
zal gecombineerd worden met  andere activiteiten 
(bijvoorbeeld zorg, recreatie of  horeca) die veelal de 
voornaamste inkomsten bron zijn.  

2. In het zuiden, langs de Oude Maas, komt een waterrijk 
natuurgebied dat stiller, natuurlijker en open is. De oevers 
van de Oude Maas bestaan afwisselend uit recreatie en 
natuurgebieden, waarvan een aantal natuurgebieden 
tot Natura 2000 gebieden behoren. Hier is nog unieke 
getijdennatuur aanwezig.

3. In het midden van de polder krijgt het landschapspark 
een agrarisch karakter in combinatie met natuurbeheer. 
Agrarische bedrijven hebben aanvullende inkomsten uit 
natuurbeheer. 
De oude dijken van IJsselmonde vormen de dragers 
van de ruimtelijke structuur van het landschapspark. 
Bij de verdere ontwikkeling ervan staat het bewaren 
en versterken van de cultuurhistorische kenmerken en 
kwaliteiten van de dijken voorop.

De snelweg A15 kent een eigen dynamiek en 
belevingswaarde. Sinds de aanleg eind jaren 60 is 
erlangs een kenmerkend snelweglandschap ontstaan.  
Dit snelweglandschap wordt gekenmerkt door grote 
ruimtelijke eenheden met telkens één functie. Langs de 
op- en afritten zijn bedrijfsterreinen ontstaan, daartussen 
liggen grote recreatiegebieden en relicten van het 
oorspronkelijke landschap. Ook in het plangebied is dit 
snelweglandschap herkenbaar in het deel ten zuiden van 
de Charloisse Lagedijk: een reeks van bedrijfsterreinen, 
slechts onderbroken door de reeds bestaande 
begraafplaats.
De A15 is verbreed en aan de zuidzijde is 
parallel aan de snelweg een randweg langs de 
Barendrechtse uitbreidingen gekomen. Hiermee is het 
infrastructuurlandschap verder verbreed.

Ook in de noord-zuid richting staan een aantal 
belangrijke infrastructurele verbindingen op stapel. 
De	Zuiderparkweg	wordt	naar	het	zuiden	verlengd	en	
gaat aantakken op de randweg langs de Barendrechtse 
uitbreidingen. Het plangebied wordt daarmee sterker 
verbonden met zowel Rotterdam als Barendrecht.

Dit geldt niet alleen voor autoverkeer. Het in aanbouw 
zijnde	fietsviaduct	over	op	de	A15	zorgt	voor	kortere	
en	comfortabelere	fietsverbindingen	tussen	stad	en	
buitengebied / Barendrecht. De toekomstige Blauwe 
Verbinding biedt stedelingen de mogelijkheid om via 
aantrekkelijke, groene routes per kano of wandelend/
fietsend	het	buitengebied	te	bereiken.	Bovendien	koppelt	
de Blauwe Verbinding belangrijke groengebieden als het 
Rotterdamse	Zuiderpark,	het	Barendrechtse	Zuidelijk	
Randpark en het Rhoonse Buytenland aan elkaar. 
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2.2 Het landschap van de CLD zone

Het gebied rond de Charloisse Lagedijk neemt binnen 
deze dynamiek een tussenpositie in. Het landschap van 
deze zone laat zich typeren als een Middenlandschap, 
een begrip uit de Romantiek waarin het verleggen van 
grenzen wordt verheerlijkt. Het is een geliefd woonmilieu: 
de genoegens van stedelijk en buiten wonen komen hier 
bij elkaar. 
De CLD zone, gelegen tussen stad en buitengebied, 
heeft kenmerken van een dergelijk Middenlandschap. 
Met in het hart een cultuurhistorisch dijklint  en 
een unieke mix van bedrijvigheid, woonmilieus, 
recreatiegebieden en agrarisch gebruik heeft het een 
geheel eigen karakter dat ook bij de vele toekomstige 
ontwikkelingen van grote waarde kan zijn. 

Binnen de CLD zone is van noord naar zuid een 
driedeling te maken in noord, dijk en zuid.
Het noordelijke deel kent een mix aan functies: 
sportvelden, tijdelijke zorginstellingen, park en agrarisch 
gebruik (fruitteelt en weiland). Het ruimtelijk beeld  is in 
het algemeen vrij dicht. De sportvelden zijn omgeven 
door zware opgaande beplantingen van bosplantsoen. 
Ook het beeld van het park Drechterweide wordt 
voornamelijk bepaald door een dichtbeplante puinheuvel. 
Het agrarisch gebied bestaat voor een deel uit 
boomgaarden. 
Door de omvorming van de overbodig geworden 
Havenspoorlijn	naar	een	fietspad	is	de	barrière	tussen	
Rotterdam-zuid en het plangebied voor een groot 
deel verdwenen. Goede noord-zuid verbindingen voor 
langzaam verkeer tussen Pendrecht en Charloisse 
Lagedijk	ontbreken	echter	nog,	mede	door	de	barrière	
werking	van	de	metrolijn.	De	barrière	werking	van	de	
spoorlijn (Betuweroute) is overigens relatief gering 
omdat deze  lijn vaak op palen staat. Van oost naar west 
wordt dit deelgebied doorsneden door twee restanten 
van dorpslinten. In het oosten door Smitshoekseweg  

en in het westen Dorpshof. Dorpshof is nauwelijks 
te herkennen als lint omdat het door de metrolijn 
doorsneden is. Smitshoekseweg is nog wel intact. 
Bebouwing en tuinen van de dorpslinten dragen ook 
bij aan het ruimtelijk dichte beeld van het noordelijk 
deel, evenals de forse laanbeplanting van de verlengde 
Zuiderparkweg.
Het noordelijk deel heeft in het Kalverpad een centrale 
oost-westverbinding die de verschillende functies 
aan elkaar rijgt. Dit zou nog sterker worden als in het 
sportcomplex	Zuiderparkweg	het	Kalverpad	weer	in	
ere wordt hersteld en bij voorkeur wordt verlengd door 
Smitshoekseweg en Waterdriehoek. 
Het noordelijk deel kent een drietal grote 
ontwikkellocaties. Van west naar oost zijn dit Lage 
Weide,	sportcomplex	Zuiderparkweg	en	Waterdriehoek.
Lage Weide (sport en tijdelijke zorg) is een mogelijke 
ontwikkellocatie voor woningen in combinatie met 
zorg en eventueel kleinschalige bedrijvigheid. 
Zuiderparkweg	blijft	een	sportcomplex	maar	gaat	
mogelijk sterk geïntensiveerd worden waarbij ook 
overdekte sportvoorzieningen toegevoegd kunnen 
worden. De Waterdriehoek is in beeld als potentiële 
woningbouwlocatie in combinatie met waterberging. 
De waterberging is noodzakelijk omdat het gebied een 
wateropgave kent van ca 2,5 hectare. 

De Charloisse Lagedijk vormt zowel in ruimtelijk als 
functioneel opzicht de ruggengraat van de CLD zone. 
Kenmerkend is de afwisseling van veelal kleinschalige 
bebouwing met  doorzichten naar het achterland. 
Vanouds heeft de bebouwing een agrarische functie, 
tegenwoordig zijn wonen en niet-agrarische bedrijvigheid 
de belangrijkste functies. Toch heeft de dijk nog steeds 
een voornamelijk agrarische karakteristiek. Dit komt 
vooral doordat op de erven tussen de bebouwing 
pluimvee en kleinvee wordt gehouden en er moestuinen 

zijn. Opgaande beplanting in de vorm van essenrijen 
is er vooral op het westelijk deel van de dijk, daarnaast 
zijn vanaf de dijk ook boomgaarden en elzensingels 
zichtbaar. Deze beplanting is daarmee ook heel 
bepalend voor de beleving van de dijk. Ondanks allerlei 
doorsnijdingen met grootschalige infrastructuur heeft de 
dijk een grote mate van continuïteit kunnen behouden. 
De differentiatie die er in deze nota is gemaakt tussen 
delen van de dijk heeft dan ook vooral te maken met 
vanouds aanwezige landschappelijke verschillen. Van 
west naar oost wordt onderscheiden de hoge dijk, de 
lage dijk en de dichte dijk. Een vierde deelgebied wordt 
gevormd door de knopen. Dit zijn de kruisingen van de 
dijk met noord-zuidroutes. Dit zijn entrees tot de dijk en 
herbergen vaak ook een apart programma. In hoofdstuk 
5 wordt hier uitgebreid op ingegaan. 
  
Het zuidelijk deel is onderdeel van het 
snelweglandschap en kent op Rotterdams grondgebied 
voornamelijk één functie: bedrijventerreinen. De 
verkaveling van Charloisse Poort is gebaseerd op 
de oorspronkelijke agrarische verkaveling. Hierdoor 
is een soort strokenverkaveling ontstaan waarbij de 
bedrijfskavels door smalle sloten van elkaar gescheiden 
worden. De beeldkwaliteit van bebouwing en openbare 
ruimte is niet hoog. Door gebrek aan bluswater is er 
ook een bescheiden wateropgave in the gebied. De 
begraafplaats (1924) is een relict uit de tijd van voor de 
grootschalige infrastructuur.
Op Barendrechts grondgebied bestaat dit deel 
voornamelijk uit grootschalige recreatiegebieden. 



Potentiële ontwikkel locaties

LEGENDA

Woningen

Locatie potentiële woningen

Tuinen

Park bomen

Water verbinding

Water en poteniëel water

Landbouw en fruitbomen

Wandelpaden

Fietsnetwerk

Toekomstige ontsluiting 
(precieze locatie nader te bepalen)

NB. De kaart is indicatief, precieze locaties nader te bepalen

Gewenste langzaam verkeersontsluiting 
(precieze locatie nader te bepalen)

Zoekgebied toevoegen bluswater

Windsingels/landschappelijke beplanting

Visie CLD zone
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2.3 Visie landschap en linten

De in de bovenstaande beschrijving geschetste 
driedeling in noord, dijk en zuid vormt de basis voor 
de visie op het landschap en de linten. De  genoemde 
kwaliteiten van elk van de drie deelgebieden zijn om 
cultuurhistorische redenen van groot belang, hierop 
wordt in het volgende hoofdstuk over de geschiedenis 
van het gebied nader ingegaan. Deze cultuurhistorische 
kenmerken dienen daarom te worden behouden en waar 
mogelijk versterkt. Door de onderlinge verschillen vormt 
de driedeling ook een goed kader voor de toekomstige 
ontwikkelingen in de CLDzone op het gebied van wonen, 
werken en recreatie. Voor de schakelfunctie die het 
gebied	heeft	tussen	Rotterdam-Zuid	en	het	buitengebied	
biedt deze driedeling ook goede aanknopingspunten. 

In het noordelijk deel worden de nieuwe, naar 
verhouding grote, ontwikkelingen ingezet om bestaande  
karakteristieken te versterken maar ook nieuwe 
kwaliteiten	toe	te	voegen.	Zo	zal	bijvoorbeeld	het	
toevoegen van (woon)bebouwing in de Waterdriehoek 
het ruimtelijk beeld van het gebied sterk veranderen. 
Door deze ontwikkeling hand in hand te laten gaan met 
maken van meer oppervlaktewater, de aanplant van 
nieuwe elzensingels en nieuwe routes voor langzaam 
verkeer ontstaat echter ook weer een meerwaarde 
voor de omgeving. Van belang is hierbij wel dat 
karakteristieke elementen uit het agrarische landschap 
zoals het slotenpatroon behouden blijven en daardoor 
ruime zichtlijnen in noord-zuidrichting blijven en 
versterkt worden. Ditzelfde geldt voor het toevoegen 
van bebouwing in de ontwikkellocatie Lage Weide waar 
door gebruik te maken van de huidige beplanting en 
het toevoegen van nieuwe lanen een landgoedachtig 
geheel kan ontstaan dat in zijn ruimtelijke opzet sterk 
contrasteert met de Waterdriehoek. Op deze manier 
hoeven de nieuwe ontwikkelingen geen bedreiging te 
vormen voor de  landschappelijke waarden maar kunnen 
zij daardoor versterkt worden. 

Om het gebied goed te laten functioneren als 
schakelgebied tussen stad en land is een betere 
dooradering	van	het	gebied	met	voet-	fietspaden	nodig.	
De oost-west route  Havenspoorpad en de nieuwe noord-
zuidroute over de A15 vormen een goede basis voor 
een verdere uitbouw van het recreatieve netwerk. Een 
belangrijke aanvulling is het verlengen van het Kalverpad 
naar het oosten toe, richting Waterdriehoek, en het 
toevoegen van extra noord-zuidverbindingen ter hoogte 
van	de	Waterdriehoek	en	Lage	Weide.	Zo	ontstaat	een	
verfijnd	netwerk	van	paden	waardoor	het	gebied	als	
uitloopgebied	voor	Rotterdam-Zuid	aan	betekenis	wint.	
Het inpassen van nieuwe ontwikkelingen aan de 
Charloisse Lagedijk vereist een zeer zorgvuldige aanpak. 
De opdeling in deelgebieden (hoge dijk, lage dijk, dichte 
dijk en knopen) vormt hiervoor de basis. Het gaat hierbij 
om de inpassing van kleine woningbouwprojecten, de 
uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bebouwing 
en de mate waarin bewoners de mogelijkheid krijgen om 
bedrijfsmatige activiteiten aan huis te ontwikkelen.  In 
hoofdstuk 5 is dit per deelgebied uitgewerkt.
Het zuidelijk deel tenslotte omvat voornamelijk het 
bedrijventerrein Charloisse Poort. De aanpak van dit 
bedrijventerrein vereist  een nadere studie om gerichte 
uitspraken te kunnen doen om de landschappelijke 
en belevingskwaliteiten te verhogen. De algemeen 
geformuleerde ambitie en uitgangspunten uit deze nota 
kunnen wel als inspiratie voor een zorgvuldige inpassing 
dienen.
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Beschrijving: De Noordzijde van de Char-
loisse Lagedijk op nr. 421. Een lang gestrekte, 
kleine hofstede
Datering: 1/1/1943-3/12/1943
Vervaardiger: A.W. Bokel
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3.1 14e tot 19e eeuw: ontstaan van polders en 
dijkdorpen: agrarische periode
De CLD zone maakt onderdeel uit van het Eiland van 
IJsselmonde. Als cultuurlandschap behoort het eiland tot 
de	Zuid-Nederlandse	zeekleipolders.	Deze	ondergrond	
en de ligging tussen de grote rivieren zorgde er in het 
verleden voor dat het eiland moeizaam te handhaven was 
en vaak overstroomde. Om die reden vond slechts zeer 
beperkte verstedelijking plaats. Het eiland IJsselmonde 
bestond	voor	de	ontginning	door	de	mens	uit	een	flink	
veenpakket met daaronder zeeklei dat regelmatig 
overspoeld werd en weer aangroeide. De eerste 
bewoners van het gebied woonden op de natuurlijke 
verhogingen (rivierduinen) die in het landschap lagen. 
Met de komst van de Vlaamse monniken in de vroege 
middeleeuwen worden de eerste planmatige polders 
aangelegd. Langzaam breidt dit stelsel zich uit tot een 
cellenstructuur. In de periode van de middeleeuwen 
lijkt het tij even gekeerd te zijn en klinkt door de eerste 
bedijking, het relatief veilige hoogveen waar mensen 
op wonen, in een rap tempo in.  In 1373 overstroomt 
zelfs de toenmalige Riederwaard, dat destijds het eiland 
IJsselmonde vormde. Na de Sint Elisabethsvloed van 
1421 wordt dit gebied opnieuw bedijkt en de Polder 
Katendrecht(1460) en Polder Charlois(1462) ontstaan. De 
dijk waarop de Charloisse Lagedijk ligt is in de 15e eeuw 
aangelegd ten tijde van Karel de Stoute. In de Gouden 
eeuw kwam alles in rustiger vaarwater. Er ontstond op 
het eiland een bloeiende nijverheid en agricultuur.

Het eiland IJsselmonde, zoals we dat nu kennen, wordt 
gevormd door een samenvoeging van drie afzonderlijke 
eilanden.	Hierdoor	vertoonde	Zuid	het	patroon	van	
een lappendeken. De verkaveling van de polders werd 
bepaald door een stelsel van ontwateringssloten en was 
niet geheel regelmatig. Elke polder had een geheel eigen 
interne	verkaveling.	Zo	was	de	polder	Karnemelksland	
erg grillig van structuur, terwijl de naastgelegen 

Varkenoordsche Polder juist een zeer strakke regelmaat 
kende. De agrarische gronden werden beschermd door 
dijken, die de gronden moesten beschermen tegen 
overstromingen. Deze dijken, die een grillig verloop 
hebben, fungeerden tevens als verbindingswegen tussen 
de dorpen. Dijkdorpen op zeeklei ontstonden meestal 
spontaan en vertonen een uiterst eenvoudige, lineaire 
plattegrond. Vaak ontbreekt in een dijkdorp de dorpskern 
en kwam er enkel een kerk als het inwonersaantal groot 
genoeg was. De dorpen zijn doorgaans gebouwd langs 
de binnenkant van een dijk. Na aandijking van een 
nieuwe polder was uitbreiding mogelijk aan de buitenkant 
van de oude zeedijk. De dijken zelf werden hierdoor niet 
langer versterkt en verhoogd, waardoor er veel meer van 
de oorspronkelijke bebouwing bewaard bleef.  

De nog gedeeltelijk bestaande Katendrechtse Lagedijk, 
de Charloisse Lagedijk en de Smeetlandsedijk zijn hier 
voorbeelden van. De Charloisse Lagedijk is aangelegd 
bij	de	definitieve	vorming	van	de	14e	eeuwse	polders	
Charlois en Oud Pendrecht. Daarbij liep de Charloisse 
Lagedijk over in de Charloisse Hogedijk (nu Schulpweg) 
die	verderop	afboog	naar	de	Kromme	Zandweg.	In	1731	
wordt de Pendrechste molen aan de Charloisse Lagedijk 
gebouwd.
Naast dijkwegen bestonden er ook nog zandwegen 
die rechtlijnig door de polder werden aangelegd en als 
ontginningsas gebruikt werden. De Dorpshof (restant 
Katendrechtseweg/Dorpsweg) en Smitshoekseweg 
zijn hier voorbeelden van. Hierdoor komt men soms 
verschillende kavelrichtingen tegen: soms haaks op 
de dijk, soms haaks op een ontginningweg zoals bij 
Dorpshof nog deels zichtbaar is. Ook de weg naar 
Dordrecht, de Dorstsestraatweg is ten tijde van Napoleon 
dwars door het patroon van kommen aangelegd. 

3. Geschiedenis van het gebied

De polders waren in gebruik als een kleinschalig 
agrarisch landschap. Net als elders in de dynamische 
zuidwestelijke delta van ons land vonden weiden en 
hooiwinning vooral buitendijks plaats. Binnendijks lag 
bij voldoende drooglegging het accent op akkerbouw en 
vollegrondsteelt, afgewisseld met boomgaarden. Rond 
de boerderijen zelf lagen veelal huisweiden voor het 
melkvee.  Verderop in de polder lagen de akkerlanden 
waar vnl graan en vlas werd verbouwd. 

Al in vroeger tijden had de Charloisse Lagedijk 
kennelijk haar charme. Een lovende beschrijving van 
een ‘Nederlandsche Stad- en Dorp-beschrijver’ dateert 
uit 1793: “Men heeft er eenige weelige landsdouwen 
van koornen weilanden, met ongemeen aangenaame 
wandelwegen.” en “De bezigheden der inwoonderen 
bestaan voornaamlijk in de appelpluk, welke op dit 
dorp ook zo aanmerkelijk is, dat men op verscheidene 
plaatsen van het dorp de lucht der appelen riekt.” 

Wanneer de industriële revolutie in de 19e eeuw zich 
aandient wordt de kiem voor de grootschaligheid van 
vandaag gelegd. Diverse nieuwe bruggen zorgen er 
voor dat het eiland voor het eerst ontsloten wordt. De 
eerste stroomtrein dendert in 1872 over het eiland. 
Aan de noordzijde van het eiland ontstaat een steeds 
omvangrijkere rand van havens en industriegebieden
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Bedrijventerrein Charloisse PoortCLD zone vanuit de lucht in de jaren 80



15Charloisse Lagedijk - nota landschap en linten  

Sinds de jaren 70 transformeerde ook het grondgebied 
van Barendrecht binnen de CLDzone tot een parkgebied, 
het	Zuidelijk	Randpark	genaamd.	Het bestaat uit het Sint 
Clara Kinderbos (geopend in 1993), de Molenweide, 
het Vrijenburgbos, het Vaanbos en Kooiwalbos. Een 
reeks kleine natuurgebieden gelegen in de geluidszone 
van Rijksweg A15. Het gebied is 116 hectare groot en 
heeft ook een plasje met natuurlijke oevers en een 
strandje. De oorspronkelijke verkavelingsstructuur 
werd hier wel als uitgangspunt gehanteerd en is nog 
zichtbaar in de grootschalige boscomplexen met 
slotenpatronen. Daarnaast zijn er de recreatieplassen 
die qua schaal en maat grootschaliger aanvoelen dan het 
Drechterweidegebied.

3.3 Begin 21e eeuw: bedrijventerrein, nieuwe 
verbindingen, nieuw programma

Eind jaren 90 is het bedrijventerrein Charloisse Poort 
ten zuiden van de Charloisse Lagedijk ontwikkeld. 
Op het terrein zijn een kleine 100 ondernemingen 
gevestigd van uiteenlopende sectoren. De opzet van 
het bedrijventerrein is gebaseerd op het oorspronkelijke 
verkavelingspatroon van het onderliggende landschap 
en een aantal elementen als sloten en beplanting zijn 
gehandhaafd.
Aan de andere kant van de snelweg startten vanaf 
eind vorige eeuw de uitbreidingen op grondgebied van 
Barendrecht. Nieuwe Vinexwijken bieden daar een 
woonklimaat waar ook de Rotterdamse middenklasse 
zich toe aangetrokken voelt. Ondanks de verbindingen 
die er liggen tussen deze Vinexwijken en Rotterdam is de 
A15	snelweg	nog	wel	een	grote	barrière.	

Door de aanleg van de metro, van de A15 snelweg 
en van de Betuwelijn word de A15 zone ingeklemd en 
doorsneden door grote infrastructurele werken. Feitelijk 
ontstond een geïsoleerd gebied: het behoorde niet tot het 
ommeland maar ook niet tot de stad.   

Sinds de jaren ‘60 is er ook toegenomen aandacht om 
aan de recreatiebehoefte van de stedelingen te voldoen. 
Met de naoorlogse toename van welvaart en vrije tijd 
(o.a. door de invoering van de vrije zaterdag vanaf 1960) 
nam de recreatiebehoefte toe. Recreëren in de vorm 
van wandelen, spelen, tuinieren en sporten moesten 
ertoe bijdragen dat de burger zich na zijn werk geestelijk 
en lichamelijk kon ontspannen. Die ontspanning bood 
de noodzakelijke compensatie voor eentonig of zwaar 
werk (zoals in de haven) en het door de woningnood 
gedicteerde leven in krappe etages.
Op	Zuid	bood	het	Zuiderpark	plaats	aan	deze	functies	
maar vanaf midden jaren 70 verschijnen ook in de 
CLDzone de eerste sportvelden. De plannen waren om 
hier een groene randgordel en recreatiegebied voor 
Rotterdam	Zuid	te	ontwikkelen.	Allereerst	wordt	het	
sportcomplex Lage Weide in gebruik genomen, later de 
hockeyvelden van Tempo. De sportvelden hebben een 
kenmerkende kamerstuctuur en liggen in een parkachtige 
setting. De oorspronkelijke verkavelingsstructuur is 
grotendeels verdwenen op een aantal relicten in het 
gebied na.  
Daarnaast werd ook het parkje van de Drechterweide 
gerealiseerd, waar op een puinheuvel een voor die tijd 
kenmerkend park werd gemaakt met een vormentaal 
die refereert aan de Engelse Landschapsstijl met 
slingerende paden en verrassende doorkijkjes. Door 
de hoogteverschillen en vele gradiënten van hoog naar 
laag ontstond hier een waardevol ecologisch gebied 
waar bijzondere planten als orchideeën een goede 
voedingsbodem vonden. De aanleg van de Betuwelijn 
heeft dit verstoord maar de ingrediënten zijn nog 
aanwezig om dit weer te laten ontstaan.

3.2 20e eeuw: isolement en opkomst 
recreatielandschappen
De	Maas	vormde	lang	tijd	een	natuurlijke	barrière	tussen	
de Hollandse stadscultuur en de agrarische eilandcultuur. 
Vanaf begin vorige eeuw veranderde dit beeld radicaal. 
De expansie van de Rotterdamse haven verliep in 
een hoog tempo. In grote delen van de polder werden 
stedelijke	woonwijken	gebouwd.	Zo	vonden	de	vele	
werknemers van de haven, voor een groot deel migranten 
uit zuidelijke provincies van Nederland, huisvesting in de 
wijken Heijplaat, Tarwewijk en Afrikaanderwijk. 
In het begin van de 20e eeuw werd de Havenspoorlijn 
naar de nieuw uitgegraven Waalhaven aangelegd. 
Daarmee ontstond een eerste scheiding in het 
polderlandschap. Door het graven van de Waalhaven 
moest ook de begraafplaats verdwijnen en werd een 
nieuwe begraafplaats gerealiseerd aan het einde van 
de Dorpsweg (huidig Dorpshof). Deze werd in 1924 in 
gebruik genomen.

In 1953 vindt de grote Watersnoodramp plaats. Deze is 
de meest ingrijpende van alle overstromingen die het 
eiland sinds de Elisabethvloed had meegemaakt. Het 
eiland wordt onderdeel van het plan voor de Deltawerken. 
Het bestaande dijktracé van de hoofdwaterkeringen van 
het eiland IJsselmonde wordt verhoogd en versterkt. De 
bevolking	neemt	in	de	tussentijd	flink	toe.	In	1950	kent	
het eiland 21.000 inwoners dit aantal is gegroeid naar 
200.000 anno nu. Wederopbouwwijken zoals Pendrecht 
en	Zuidwijk	worden	in	de	jaren	50	uit	de	grond	gestampt.	
Met de oorspronkelijke structuur houden ze weinig 
rekening. Lange lijnen zoals de Katendrechtseweg en de 
Smitshoekseweg verdwijnen voor een groot deel waarbij 
het Dorpshof en de Dorpslaan overgebleven restanten 
zijn van de Katendrechtseweg. De Pendrechtse molen 
raakt in 1957 in onbruik en wordt in 1993 verplaatst naar 
de huidige plek in het Randpark. De Smitshoek wordt 
door de aanleg van de nieuwe snelweg A15 doorsneden. 
Een groot deel van de oorspronkelijke woningen 
verdwijnt. 
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Oud Charlois
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Tarwewijk
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Afrikanderwijk

agrarische gebieden in de 
nabijheid van de Charloisse Lagedijk
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Naoorlogse	wijken	(Pendrecht	en	Zuidwijk)

Dorpshof en Smithshoekseweg

Begraafplaats Charlois
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Zuiderpark

Oud agrarisch landschap/inpoldering
ca. 1400 - ca. 1800

Begin transformatie R’dam Zuid
ca. 1800 - ca.1940

Naoorlogse uitbreiding
ca. 1950 - ca.1960

Belangrijkste gebeurtenis

1462 Inpoldering polder Charlois (aanleg Charloisse Lagedijk)
1500 Inpoldering nieuw Pendrecht
1539 (max) inpoldering Oud Pendrecht
1555 aandijking polder Buitenland
1570 Allerheiligenvloed (polder Buitenland onder water)
1793 Polder Charlois genoemd; akkers en weilanden met aan-
gename wandelwegen. 

Belangrijkste gebeurtenis

1900 Uitbreiding Rotterdam zuid
1907-1930 Aanleg waalhaven
1918  Scheiding polders Oud en Nieuw Pendrecht
1925 verplaatsing begraafplaats Charlois naar Charloisse 
Lagedijk
1928 Aanleg havenspoor Waalhaven IJsselmonde

Belangrijkste gebeurtenis

1953  Watersnoodramp (polder (nieuw)Pendrecht onder water)
1950-1960	Aanleg	Pendrecht	en	Zuidwijk

Begraafplaats
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Belangrijkste gebeurtenis

1967 Ontpoldering 
1969 Opening snelweg a15 Charlois-Vaanplein
1970 TOGR naar nieuwe locatie aan de C. Lagedijk
1974 Metrolijn slinge naar hoogvliet

Grote infrastuctuur
ca. 1960 - ca.1980

Belangrijkste gebeurtenis

1974 Aanleg zuidelijk randpark (clara kinderbos/vrijenburgerbos 
etc)
1980-1985 Aanleg drechterweide
1993 Pendrechtse molen (1731) verplaatst van Rhoon Koedood 
naar huidige locatie

Aanleg sport landschap
ca. 1980 - ca.2000

Transformatie oude structuren
ca. 2000 - ca.2010

Belangrijkste gebeurtenis

1998-2007 Aanleg Betuweroute
2000 Aanleg Carnisselande en Charloisse Poort
2004 Verlegde havenspoorlijn (havenspoorpad buiten gebruik)
2006 Kortsluitroute (havenspoor)
2010	Aanleg	havenspoorpad	als	recreatieve	fiets	en	wandel-
route (2008-2010)

agrarische gebieden in de 
nabijheid van de Charloisse Lagedijk

agrarische gebieden in de 
nabijheid van de Charloisse Lagedijk
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Luchtfoto s’graveland bij Hilversum (bron, Googlemaps)
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en een werkgedeelte gevonden. Per streek verschilt 
de ligging van deze delen sterk. In het algemeen ligt 
het siergedeelte aan de wegzijde of voorkant van de 
boerderij. Nutsdelen bestaan uit moestuinen, al dan niet 
sierlijk aangekleed, huisboomgaardjes of bleekveldjes. 
Deze liggen vaak aan de zijkant. Het werkdeel of de 
‘plaat’ ligt aan de achterzijde met rondom de schuren.
De oprit van het erf wordt vaak gesierd met een 
poort of met twee statige bomen. Ook komen korte 
laanbeplantingen voor. Bij de boerderij staan vaak 
leilinden om in de zomerperiode schaduw te geven en in 
de winter de gure wind op te vangen. 
Boerenerven kennen traditioneel een mannelijke en 
een vrouwelijk zijde. Voor de siertuin zorgde gewoonlijk 
de boerin, terwijl het nutsgedeelte, dat een sterkere 
verbinding met het bedrijf heeft, door de boer werd 
onderhouden. Het boerenerf in zijn huidige vorm is al 
eeuwen bekend. Afhankelijk van de conjunctuur en de 
heersende mode was het sierdeel groter of kleiner. Ook 
het type bedrijf zoals gemengd, akkerbouw of veeteelt 
heeft invloed op de indeling van het erf. (bron: www.
chbeheer.nl/elementen/boerenerf)

4. Cultuurhistorische principes
In dit hoofdstuk worden een aantal algemene 
cultuurhistorische principes beschreven die refereren 
aan	de	specifieke	ligging	of	historische	gebruiksfuncties	
van de CLDzone. Daarnaast worden een aantal 
locatiespecifieke	kenmerken	beschreven	over	de	
bebouwing en de opbouw van het landschap. Er zijn ook 
referentiebeelden opgenomen van geslaagde projecten. 
Aan deze principes, kenmerken en referentiebeelden  
kan inspiratie ontleend worden voor toekomstige 
ontwikkelingen.

4.1. Algemeen

Middenlandschap
Het Middenlandschap is een begrip uit de Romantiek 
waarin het verleggen van grenzen wordt verheerlijkt. 
Het is een arcadisch landschap op een strategische 
plek tussen stad en wildernis zonder negatieve 
aspecten van beiden maar het verenigt juist het beste 
van twee werelden. Het stelt een paradijselijk gebied 
voor, waarin zowel het idyllische – in de vorm van het 
pastoraal rustieke- als de echte wildernis –een labyrint 
van krankzinnigheid en dood- voor kunnen komen. 
Voorbeelden van deze landschappen in Nederland zijn 
de buitenplaatsen bij s-Graveland in Hilversum, langs de 
Vecht, de Amstel en in polders als de Beemster. (bron: 
Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur). 

Principe opbouw boerenerf 
Een boerenerf is een begrensd stuk grond waarop de 
boerderij (of voormalige boerderij), schuren, tal van 
kleinere bouwsels, een mestvaalt en moes- en siertuin 
liggen. Het boerenerf is door beplanting, hekken of een 
sloot gewoonlijk afgescheiden van de rest van het akker- 
of weideland. De afscheiding met het land kan bestaan 
uit een windsingel, een sloot of rijen knotbomen. Op 
het erf wordt vaak een siergedeelte, een nutsgedeelte 
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boerentuin met dahlias
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Beplanting 
Geriefhoutbosjes 
Geriefbosjes en andere beplantingsvormen met 
hakhoutbeheer dienden om hout te leveren voor de 
verkoop of voor dagelijks gebruik rond en in de boerderij. 
Zo	leverden	ze	hout	voor	palen,	voor	gereedschapsstelen	
en stookhout. Eikenhakhout leverde bovendien run, 
een grondstof voor leerlooierijen. De elementen zijn 
gewoonlijk van het land gescheiden door een sloot, hek 
of afrastering, om te voorkomen dat vee in de aanplant 
komt. Veel bomen in hakhoutbeheer staan op elementen 
die oorspronkelijk om een andere reden zijn aangelegd, 
zoals een landscheiding, een kade of langs een weg.
Bomen en houthagen rond het erf waren ook van belang 
voor schaduw en koelte. Bij boerderijen waar kaas werd 
gemaakt had de boer koelte nodig in zijn huis om de kaas 
te kunnen bewaren. Verder gebruikte hij veel hout om de 
melk te verwarmen.

Boerentuin
Kenmerkend voor de boerentuin was vroeger het 
gebruik van bloemen en struiken die opvallend bloeiden 
en weinig onderhoud vergden. Bijvoorbeeld jasmijn, 
pioenroos,	flox,	duizendschoon,	dahlia,	stokroos,	vergeet	
mij niet, akelei, asters, goudsbloemen, rozen, chrysant, 
margriet. Ook bolgewassen werden veel aangeplant, 
zoals sneeuwklokjes, krokussen, herfsttijloos, lelies, 
bosanemonen, gladiolen. Veel bloemen en planten in 
de boerentuin schijnen om hun speciale functie te zijn 
aangeplant, vanwege een geneeskrachtige werking, 
eetbaarheid of het verdrijven van ongedierte.  

Elzensingels
Elzensingels zijn lijnvormig elementen die bestaan uit 
1 of 2 rijen beplanting van voornamelijk zwarte elzen, 
dikwijls met een ondergroei van meidoorn en braam. 
Ze	staan	vaak	aan	één	of	weerszijden	van	een	sloot	of	
greppel. Elzensingels zijn ontstaan langs perceels- en 
eigendomsgrenzen. Bij regulier onderhoud worden de 

bomen eens in de zoveel tijd afgezaagd, afhankelijk van 
het	gebruiksdoel.	Ze	leveren	vooral	geriefhout,	brandhout	
en ook wel bouwhout. Daarnaast kunnen ze dienen als 
veekering en geven ze het vee schaduw. Het ontstaan 
van elzensingels houdt nauw verband met de ontginning 
van landbouwgebieden. Als perceelafscheiding in 
combinatie met de sloten bestaan de singels net zo lang 
als de ontginning zelf. De singels zijn dan ontstaan vanaf 
de volle middeleeuwen, de tijd van de grootschalige 
ontginningen. In gebieden met een zandige ondergrond 
onder het veen kwamen de elzen spontaan op langs de 
sloten. In de 20e eeuw zijn vele van de oorspronkelijke 
ongeveer 100.000 kilometer singels verdwenen door 
herverkaveling. Elzensingels komen van oudsher voor 
in weidegebieden op natte, laag gelegen zandgronden 
en op de overgangen van veen- of zeeklei naar 
zandgrond. Na sloten waren het de meest voorkomende 
landschapselementen in Nederland. 

Heggen 
Oorspronkelijk dienden veel heggen als vee- en 
wildkering. Om te voorkomen dat het vee uitbreekt en 
in de moestuin terechtkomt of in de boomgaard het fruit 
opeet, zijn afscheidingen nodig. Aangezien afrasteringen 
van ‘dood’ hout veel onderhoud vergden, schakelden veel 
boeren over op struiken. Door meidoorns te planten en 
de takken vervolgens door elkaar te vlechten creëerden 
ze een dichte en doornige heg. Bomen werden ertussen 
geplant om hout op te leveren. Andere soorten vestigden 
zich op eigen kracht in de heg. Hierdoor groeiden de 
heggen	uit	tot	meer	dan	alleen	een	veekering.	Ze	boden	
beschutting aan vee en gewas, ze zorgden, doordat de 
bomen werden geknot, voor gerief en brandhout en ze 
leverden vruchten als bramen en rozenbottels. 

elzensingel

geriefhoutbosje

boerentuin 
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boomgaard

heg
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Knotbomen
Knotbomen zijn bomen met een opgaande stam van 
anderhalve à tweeëneenhalf meter, waarbij boven op die 
stam periodiek de daar groeiende takken of pruik worden 
geoogst. Door die oogst ontstaat er op deze hoogte een 
vergroeiing van de stam: de knot. De knotboom levert 
gemakkelijk oogstbaar hout op dat op een plaats groeit 
waar het vee er niet bij kan. Het hout werd voor allerlei 
doeleinden gebruikt, zoals bezems, oeverbeschoeiingen, 
takkenbossen voor ovens en gebruikshout zoals hekken 
en gereedschapsstelen. Voor allerlei vlechtwerk zoals 
de mandenmakerij zijn dunne eenjaarstwijgen geschikt. 
Wanden van vakwerkhuizen werden ook gemaakt met 
behulp van twijgen. Van de wilgen- en populierenstam 
konden klompen worden gemaakt. Er zijn vermeldingen 
bekend van knotbomen al voor het begin van onze 
jaartelling. Het gaat dan om de soorten wilg, populier, 
es, els, eik en haagbeuk. Knotessen, haagbeuken en 
eiken kunnen bijzonder oud worden. Ook wilgen en 
bijvoorbeeld populieren worden als knotboom veel ouder 
dan wanneer ze vrijuit groeien. De aanwezigheid van 
knotbomen geeft informatie over het historische gebruik 
van het landschap. En ze zijn visueel van groot belang en 
worden	daarom	hoog	gewaardeerd.	Ze	geven	diepte	aan	
het landschap en omkaderen doorkijkjes.

Boomgaarden 
Boomgaarden hebben een relatie met de bodemsoort en 
andere	fysisch-geografische	omstandigheden.	Ze	komen	
voor op plaatsen die niet te drassig zijn waar de grond 
liefst wat klei of löss bevat. In het rivierengebied komen 
op kleigebieden nog veel huis- en boerenboomgaarden 
voor, vaak naast grote laagstam productieboomgaarden. 
Oude boomgaarden wijken af van de meer moderne 
doordat er allerlei verschillende fruitsoorten door elkaar 
zijn geplant en doordat er bomen van verschillende 
leeftijden in staan. Bovendien wordt de grond onder de 
bomen als weide gebruikt. Boomgaarden worden vaak 
beschermd door een (elzen)singel. 
(bron: www.chbeheer.nl/elementen)

knotbomen

boomgaard
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Beschrijving: Boerderij “Aplonahoeve” aan de Charloissche 
Lagedijk te Rotterdam. Eigenaar, bewoner: H. den Hartigh. 
Bouwjaar: 1736. Huidige situatie: Charloisse Lagedijk 534, 
Rotterdam.
Datering: 1/4/1926 J. Verheul
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4.2. Locatiespecifiek

Bebouwing CLDzone  
De bebouwing die door de eeuwen heen aan de dijk is 
neergezet is zeer divers. Er staan arbeiderswoningen, 
voormalige winkel- en bedrijfspandjes, een kapel, 
zogenaamde noodwoningen in de vorm van 
(uitgebouwde) stacaravans of voormalige NS-wagons, 
autobedrijven en benzinestations en tenslotte ook nog 
boerderijen en schuren.  Een aantal van de boerderijen 
is van het ‘ Vlaamse Schuur’ type. Kenmerkend is 
de situering van deze boerderijen strak tegen de dijk 
met hun langsgevel parallel aan de dijk. Herkenbare 
elementen zijn de forse schuurdeuren die aan de 
kopgevel van de gebouwen gelegen zijn, zodat zonder 
manoeuvreren door boerenkarren in te rijden zijn. De 
overige verspreide bebouwing ligt veelal met de ‘kop’ aan 
of naar de dijk, waardoor een divers beeld ontstaan is.
De bebouwing langs de polderlinten ligt strak in het gelid 
met uniforme afstand tot elkaar en met dezelfde rooilijn. 
Het is voornamelijk woonbebouwing.

Vlaamse schuur- tekening gebaseerd op het gebouw aan de Ch. Lagedijk nr. 643
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Voorbeelden hedendaagse architectuur geinspireerd op agrarische bebouwing

Inspiratie voor toekomstige plannen



6.

alblasserdam welstandsparagraaf vinkenpolderweg                    december 2011                  

afb.6. referentiebeelden

4. beeldkwaliteit

De algemene bedoeling van deze welstandsparagraaf 
is geformuleerd in drie termen, simpel, doeltreffend en 
uitdagend. Hierop zijn de meer specifieke ontwerpregels 
per deelgebied terug te voeren. Vanzelfsprekend hebben 
deze termen steeds te maken met architectonische kwa-
liteit en inpassing in het landschap. Hieronder volgt een 
beknopte toelichting op deze termen.

simpel 
Simpel is niet hetzelfde als gemakkelijk. Het gaat om een-
voudige volumes die met zorg, in de goede verhouding en 
passend zijn vormgegeven; een voornamelijk rechthoeki-
ge plattegrond; een eenvoudige kapvorm. Architectuur die 
gebaseerd is op een goede materiaalkeus en detaillering. 
Er moet sprake zijn van een bescheiden gebouw, een 
eenduidig bouwvolume, dat zich in het landschap voegt.

doeltreffend
Een slimme, efficiënte verkaveling biedt optimale kans op 
kwaliteit, passend bij de locatie en de vraag. De dichtheid 
is in balans met de woonkwaliteit zonder ruimteverspil-
ling. Wooncomfort wordt bereikt op basis van de goede 
eigenschappen van de locatie, uitzicht, bezonning, privacy 
etc. Elk gebouw heeft een logische geleding die rondom 
beleefbaar is.

uitdagend
De architectuur is duurzaam en eigentijds; innovatief 
materiaalgebruik en duurzaamheid in oriëntatie maar ook 
door middel van de toepassing van bijvoorbeeld actieve 
zonne-energie. De bebouwing doet recht aan de (histori-
sche, landschappelijke) kwaliteiten met een ontwerp dat 
hoog scoort op hedendaagse (duurzaamheids-) eisen. De 
volumes zijn harmonieus en aansprekend en toch eigen-
tijds, niet historiserend. Met architectonische middelen 
wordt van eenvoud een bijzondere kwaliteit gemaakt met 
een eigentijdse interpretatie van architectonische kenmer-
ken uit het historisch gegroeide, bestaande lint.
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Vervaardiger: A.N. Borel
Beschrijving: Een vrij grote open vlakte: akkergrond om-
zoomd door iepebomen op de achtergrond boerderij(en), de 
Charloisse Lagedijk vanaf de Blindedijk, uit het zuiden.
Datering: 1/1/1943



Opbouw landschap
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Opbouw landschap CLDzone met functies
De polders waren in gebruik als een kleinschalig 
agrarisch landschap. Net als elders in de dynamische 
zuidwestelijke delta van ons land vonden weiden en 
hooiwinning vooral buitendijks plaats. Binnendijks lag 
bij voldoende drooglegging het accent op akkerbouw 
en vollegrondsteelt, afgewisseld met boomgaarden. 
Rond de boerderijen zelf lagen veelal huisweiden 
voor het melkvee.  Deze werden omgeven door (hak)
houtwallen die als vee- en windkering diende en 
daarnaast voorzagen in het benodigde hout voor stoken 
en gebruiksvoorwerpen. Deze houtwallen bestonden in 
dit gebied vnl uit iepen, wilgen en elzen. 
Verderop in de polder lagen de akkerlanden waar vnl 
graan en vlas maar ook andere producten werden 
verbouwd. Vanaf de dijk was er dus een driedeling 
waarneembaar: bebouwde kleinschalige dijk met een 
nutszone en doorzichten naar het achterland, vervolgens 
een halfopen weilandenzone met hakhoutwallen en 
daarachter het grootschalige akkerland. Bijgevoegde 
tekening uit 1943 van A.N. Borel laat deze opbouw fraai 
zien (Bron: stadsarchief Rotterdam). Het toont een beeld 
van de Charloisse Lagedijk gezien vanaf de Blindedijk 
naar het zuiden.
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Inspiratie voor toekomstige plannen
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basis ingredienten smaakmakers toppings cupcake
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5.1 Ingrediënten, smaakmakers en toppings

Binnen de CLDzone is er een diversiteit aan 
landschappen en functies. Voor de deelgebieden waar op 
korte termijn ontwikkelingen zijn te verwachten worden 
in dit hoofdstuk richtlijnen en adviezen beschreven. 
Achtereenvolgens zijn dat de Charloisse Lagedijk, het 
nog aanwezige agrarische landschap (Waterdriehoek), 
en de recreatielandschappen (TOGR en Tempo). 

Per deelgebied wordt een algemene karakteristiek en 
typering beschreven. Vervolgens wordt een recept 
geformuleerd waarmee succesvolle toevoegingen 
aan de deelgebieden gerealiseerd kunnen worden. 
Dit recept bestaat uit basisingredienten (algemene 
bebouwingsregels, toepasbaar op alle deelgebieden), 
smaakmakers	(regels	om	specifieke	kwaliteiten	van	het	
deelgebied te benadrukken) en toppings (optioneel, 
benadrukken bijzonderheden van het gebied). De 
toppings zijn ter inspiratie van bestaande en nieuwbouw. 
Voor nieuwbouw dient men minimaal 1 topping kiezen om 
te realiseren.

Het toepassen van deze drie aspecten zorgt voor een 
toegevoegde kwaliteit en zorgvuldige inpassing. De 
basisingredienten en smaakmakers geven daarbij niet 
aan wat er precies gebouwd moet worden, maar geven 
de grenzen aan van wat minimaal vereist en maximaal 
toegestaan is. 
De toppings zorgen voor een toegevoegde extra 
kwaliteit. In het nieuwe bestemmingsplan voor de 
CLDzone worden de regels voor zover mogelijk juridisch 
vastgelegd. Alle nieuwe bouwplannen zullen hieraan 
worden getoetst. De regels zeggen iets over de rooilijnen, 
bouwhoogtes, de bebouwingsdichtheid en andere 
ruimtelijke aspecten. 

Deze bebouwingsregels zijn zoveel mogelijk een 
afgeleide van de huidige situatie in de linten. Er is 
getracht te zoeken naar regels die de kwaliteiten van 
het lint vastleggen en tegelijkertijd ruimte bieden aan 
mogelijke ontwikkelingen. 
De bebouwingsregels geven de marges aan voor 
de uitbreiding van de bestaande bebouwing en 
randvoorwaarden voor eventuele nieuwe bebouwing. 
Zij	zorgen	ervoor	dat	de	nieuwe	bebouwing	past	binnen	
het karakter van het lint. De bebouwingsregels hebben 
betrekking op een bouwperceel. 

Voor de grotere ontwikkellokaties als TOGR, Tempo en 
Waterdriehoek geeft deze nota een eerste impressie. 
Wanneer hier gebiedsontwikkelingen actueel zijn zullen 
nadere stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld 
moeten worden. Oftewel: nu worden basisingredienten 
benoemd, de smaakmakers en toppings worden later 
uitgewerkt.

5. Deelgebieden en richtlijnen
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kavel en bouwperceel max. bebouwingspercentage

binnen dijklichaam
gebied tussen de sloten

buiten dijklichaam

max. bebouwingspercentage

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

30%

20%

buiten dijklichaam
gebied aan de buitenkant 

van de sloten

max. voorgevelrooilijn
max. breedte voorgevel

max. breedte 
voorgevel

buiten dijklichaam

max. breedte 
voorgevel

max. breedte voorgevel

onderling afstaand
 tussen gebouwenl
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Definitie bebouwingsregels:

Bouwperceel
Een bouwperceel is een stuk aaneengesloten grond, 
waarop krachtens het bestemmingsplan een zelfstandige, 
bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan. 

Binnen dijklichaam
Gronden binnen dijklichaam bevinden zich tussen de 
twee sloten die parallel langs de dijk lopen. 
Bouwpercelen binnen dijklichaam zijn meestal ondiep.

Buiten dijklichaam
Gronden buiten dijklichaam bevinden zich aan de 
buitenkant van deze sloten. Bouwpercelen buiten 
dijklichaam zijn meestal dieper.

Maximaal bebouwingspercentage
geeft aan hoeveel % van het bouwperceel maximaal mag 
worden bebouwd binnen het bouwperceel

Maximale voorgevelrooilijn
Geeft aan de maximale positie van de voorgevelrooilijn, 
gemeten vanaf kadastrale perceelgrens

Voorgevelzone
Het gebied tussen de gebouwde voorgevelrooilijn en de 
kadastrale perceelsgrens aan de voorzijde. 
In deze zone mogen geen aanbouwen of bijgebouwen 
worden gemaakt.

Max. breedte voorgevel
Is de maximale breedte van de voorgevel van het 
hoofdgebouw (vrijstaand of geschakeld).

Onderlinge afstand tussen bebouwing
Dit is de minimale afstaand tussen twee gebouwen. 
In het geval van een gebouw met een aanbouw, is het 
gemeten vanaf de aanbouw. 

Bouwhoogte
De bebouwingshoogte is uitgesplitst in een nok- en 
goothoogte. Beiden geven de minimale en maximale 
hoogtes aan ten opzichte van het peil van het 
bouwperceel.

Erfafscheiding
Is de fysieke scheiding tussen het openbaar en privé 
terrein.
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doorzichten

doorzicht

ruim doorzicht

potentieel door-
zicht/te verbeteren 
doorzicht

dijklichaam 
Ch. Lagedijk

A-15 plangebied

1

2

3

4

5
7

6

8

11

9

10 12

13
Zicht	op	lint	met	zijn	bebouwing

Verhoging

Zichtlijnen

Groen in ‘t zicht

Bebouwing

Begraafplaats

Plangebied A-15 zone zichten op het dijk
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5.2 Charloisse Lagedijk

5.2.1 Algemeen 
Hét kenmerk van een dijk is dat hij hoger in het 
landschap ligt en dat er tussen de kleinschalige 
bebouwing doorzichten zijn op het achterland. De 
doorzichten en daarmee de verhouding tussen open 
ruimte en bebouwing, bepalen in grote mate het 
karakter van de dijk. Deze doorzichten zijn in sommige 
gevallen weids en in andere gevallen gaat het om een 
smal vergezicht. Naast deze doorzichten zorgen lage 
erfafscheidingen ervoor dat de beleving van de dijk 
optimaal is. 
Het	profiel	van	de	dijk	is	een	heel	karakteristiek	element	
en wordt gevormd door twee watergangen waartussen 
een	verhoogde	dijk	ligt.	Het	profiel	is	niet	eenduidig	en	
veranderd van oost naar west, waardoor een aantal 
deelgebieden te onderscheiden zijn, die verderop 
uitgebreid aan bod komen. 
Op deze dijk loopt een weg die zeer smal is en op 
sommige plekken zelfs minder dan 4,5 meter breed is. 
Deze weg wordt zowel gebruikt door motorvoertuigen, 
voetgangers,	fietsers	waarvoor	fietssuggestiestroken	zijn	
aangebracht, als door paarden. Dit diverse gebruik zorgt 
voor een bepaalde dynamiek en levendigheid op de dijk. 
De dijk kan echter niet te veel motorvoertuigbewegingen 
aan omdat anders de beleving onder druk komt te staan. 
In het gebied zijn een aantal mooie oude schuren met 
woonhuis erbij terug te vinden. Deze gebouwen liggen 
binnen het dijklichaam aan de weg, verspreid in lage 
dichtheden. De bebouwing is divers en afwisselend.
Opvallend element is dat je langs de dijk en op het 
dijklichaam nog steeds veel nutstuinen en agrarische 
elementen vind. Pluimvee, kleinvee en moestuinen 
houden het gevoel van het boerenleven in stand. De 
nutszone	is	onderdeel	van	het	dijkprofiel	en	nu	ook	
vaak in gebruik als zijtuin. Een aantal stroken in de 
nutstuinzone zijn openbaar toegankelijk en zijn meer een 
brede berm dan een nutszone.
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Bebouwng met tuin

Nutstuinen in gebruik

Sportvelden

Bomen/bos

Begraafplaats

Groen/open

Het groene karakter

Bestemming Gemengde Bebouwing

Dijk, gebied tussen watersloten

Charloisse lagedijk, de weg

Bebouwing binnen het dijklichaam

Bebouwing buiten het dijklichaam

Dorpshof

Smitshoek

Smitshoekseweg

Diverse bebouwing verspreid
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Sommige percelen, vaak achter de bebouwing zijn 
nog steeds als agrarisch gebied in gebruik. Je ziet hier 
fruitbomen, akkerbouw maar ook weiland met schapen 
en paarden. 
Het karakter van het gebied wordt mede bepaald door 
de beplanting die zich aan of op de dijk bevindt. Enkele 
percelen, met name bij de Charloisse Lagedijk zijn 
intensief gebruikt voor fruitteelt. Aan de westkant, waar 
de dijk hoger ligt, staan in een niet vast stramien enkele 
rijen Essen. Tevens zijn er de elzensingels rond de 
boomgaarden aan de oostelijke kant (Waterdriehoek) 
zichtbaar. Het is wenselijk deze vanuit het karakter 
te behouden. Daarnaast zijn er een aantal oude 
landschappelijke lijnen met (knot) wilgen. Deze liggen 
niet altijd op grondeigendom van de Gemeente 
Rotterdam. Bij planontwikkeling van deze gebieden 
moet gekeken worden of dergelijke elementen behouden 
kunnen blijven. Ook is er vanaf de dijk op sommige 
plekken zicht op de windsingels die langs de sportvelden 
staan of groen van het achterliggende park. Deze 
elementen geven het gebied een groen karakter en 
versterken de sfeer van een landelijk gebied. 
Naast de bomen op de dijk of aan de dijk zijn er ook de 
beplante erven en tuinen die de cultuurhistorie en de 
groene sfeer benadrukken. De kavels van de woningen 
zijn met name bij de bebouwing die buiten het dijklichaam 
ligt vaak erg groot en de bebouwing ligt meestal ver naar 
achteren waardoor ze een groene inbedding hebben. 
Belangrijk onderdeel van de bestaande kwaliteiten is het 
vrijbuiterskarakter. Omdat de kavels en de bebouwing 
vaak vrij groot zijn bied dit ruimte voor mensen om een 
eigen invulling aan hun woonplek te geven. Daarnaast 
zorgt de bedrijvigheid langs het lint ook voor een 
dynamisch en vrijbuiterskarakter. Een aantal bedrijven 
zou in hun uitstraling beter aan kunnen sluiten bij het 
kleinschalige cultuurhistorische karakter van het lint. 

Bebouwing aan de dijk
In het gebied zijn een aantal mooie oude schuren met 
woonhuis erbij terug te vinden. Deze gebouwen liggen 
binnen het dijklichaam aan de weg, verspreid in lage 
dichtheden. Er was vroeger een directe relatie tussen het 
gebouw aan de dijk, de boerderij en de stukken grond 
daarachter die met name voor agrarische doeleinden 
dienden. 

Algemene adviezen 
1. Omarm het dijkwoonconcept als cultureel en 
landschappelijk geheel. Het dijkmilieu vertelt in levenden 
lijve een tijdloos en aansprekend verhaal over hoe 
‘Nederland leeft met water’. De uitdaging hierbij is om 
stedenbouwkundige regels te koppelen aan vrijbuiterij die 
men verwacht aan dijken.
2.	Zorg	voor	een	heldere	routing	van	de	dijk	waardoor	
de dijken een herkenbare groene verbinding zijn op 
het eiland van IJsselmonde van de binnenstad naar 
het buitengebied. Dit vereist continuïteit van het 
netwerk, maar ook dat beplanting en bewegwijzering 
het ontspannen en groene karakter van een dijkroute 
hebben. 
3. Stimuleer recreatieve voorzieningen: de dijk als 
logische drager van bezienswaardigheden, horeca en 
vertier. De aanwezige voormalige agrarische bebouwing 
biedt geschikte condities.
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basisingredienten
ontsluiting van de kavel 
d.m.v. een brugontsluiting van het gebouw

voor- of zijgevel

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

1 2

1 2

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

 maximale 
breedte brug

3,50 m

inrichting voortuin
max. 40% (half)verharding

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

1 2

1 2

max. bebouwingspercentage

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

30%

20%

verspringende rooilijnen

schuine kap bij hoofd- en bijgebouwen 
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Basisingredienten voor de gehele dijk
 1. Bouwinitiatieven dragen bij aan het ontspannen en 
afwisselende karakter van het lint (kleinschaligheid, open 
tussenruimte). Een bouwinitiatief vormt een toevoeging 
aan de diversiteit binnen de reeks. 
2. Bouwinitiatieven laten de onbebouwde ruimte tussen 
de hoofdmassa’s intact. Het vergunningsvrij bouwen 
dat binnen de wet ruimte biedt om bij te bouwen zou dit 
karakter wel eens kunnen verstoren doordat men aan 
de zijkanten van de woningen mag aanbouwen. Bij het 
vormen van de regels is hier rekening mee gehouden 
door voldoende ruimte tussen bebouwing te behouden/
creëren. 
3. Waardevolle doorzichten vanaf de dijk moeten 
behouden blijven (zie kaart doorzichten). Daarnaast zijn 
er een aantal potentiële en te verbeteren doorzichten 
getekend die naar gelang de ontwikkelingen in het gebied 
kunnen worden gecreëerd of die door ontwikkelingen niet 
dichtgezet mogen worden. 

4. Maximale bebouwingspercentage binnen dijklichaam 
30%.
5. Maximale bebouwingspercentage buiten dijklichaam 
(benedendijks) 20%.
6. Bouwinitiatieven laten de bestaande hoogteverschillen 
en het talud van de dijk in tact. Het ophogen tot 
dijkhoogte wordt niet toegestaan. 
7. Voorgevelrooilijnen variërend verspringend t.o.v. de 
naastgelegen woning (“geregisseerd toeval”).
8. Een schuine kap is verplicht.
9. De kavelinrichting ondersteunt het landschappelijke 
beeld, openheid, zichtlijnen, privacy door slimme 
positionering van het gebouw, niet door schuttingen.
10. Voortuin, grotendeels groen ingericht, met maximaal 
40 % (half)verharding.
11. Ontsluiting van het gebouw wordt gemaakt aan de 
voor- of zijgevel.
12. Maximaal  één inrit voor de ontsluiting van de kavels. 
In het geval van ontsluiting door middel van een brug 

bevat de breedte van de brug maximaal 3,50 m. 
13. Parkeren binnen het uitgegeven terrein. In het geval 
van niet gebouwde parkeervoorziening parkeerplekken 
maximaal aan één zijde van de kavel positioneren, bij 
voorkeur achter de voorgevelrooilijn.
14. De architectuur van nieuw te bouwen woningen 
refereert aan de cultuurhistorische principes en 
referenties zoals benoemd in hfdst 4.
15. Handhaaf de karakteristieke zone van de nutstuinen 
die binnen het dijklichaam ligt.
16. Erfafscheidingen zijn bij voorkeur van inheemse 
beplanting of natuurlijke materialen. Hekwerken en 
palen in opvallende kleuren (wit, rood, licht grijs) of een 
opvallende, uitbundige vormgeving passen niet in het 
buitengebied. Kleuren die wel passen zijn grijs, bruin 
en donkergroen. Coniferen en gaashekwerken zijn als 
erfafscheiding niet gewenst.

Toppings
1. Creëer ecologische rijkdom: bomen en kruiden 
geven de dijken een hoge ecologische biodiversiteit 
en tegelijkertijd een landelijke sfeer. Beheerregime 
dient hier op afgestemd te worden. Het gebruik 
van gebiedseigen beplanting zorgt tevens voor een 
cultuurhistorische verwijzing. 
2. Het combineren van smalle doorzichten met (nieuwe) 
langzaam verkeerroutes zal op sommige plekken de 
beleving en het gebruik van het gebied doen toenemen.
3. Op sommige plekken is de watergang niet 
duidelijk meer terug te vinden. Met name plekken die 
zichtbaar zijn vanaf de dijk, zijn de locaties waar je dit 
karakteristieke element zou willen terug brengen. 
4. Op sommige plekken is het wenselijk om bosschages 
te verwijderen zodat er weer zicht op het achterland 
ontstaat (met name aan de oostzijde).
5. Langs de windzijde van het erf kunnen hoge bomen 
of windsingels geplant worden. De hoge bomen zijn 
vaak populieren of essen. De windsingels kunnen 
bestaan uit meerdere planterijen met soorten als els, 
wilg, vlier en es.
6. Door in de tuinen inheemse boomsoorten aan 
te planten die vroeger vaak op boererven werden 
toegepast wordt het landelijke karakter in stand 
gehouden.	Zo	geven	bv	fruitbomen	met	hun	
karakteristieke vormen en stammen een gezellige 
landelijke sfeer en bloeien ze prachtig in het voorjaar. 
De oogst in het najaar is natuurlijk ook een feest! Ook 
moestuinen en hagen kunnen dit ondersteunen (zie 
inspiratie in hfdst 4).
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Dijk, gebied tussen watersloten

Charloisse lagedijk, de weg

Dorpshof

Smitshoekseweg

Smitshoek

Plangebied CLD-zone 

Bebouwing binnen het dijklichaam

Bebouwing buiten het dijklichaam

Hoge dijk

Lage dijk

Dichte dijk

Knoopen
Vijf deelgebieden
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De Charloisse Lagedijk valt verder onder te verdelen in 
5 subdeelgebieden: de hoge dijk, de lage dijk, de dichte 
dijk, de polderlinten en de knopen. Per deelgebied is een 
nadere omschrijving van de typering en bijbehorende 
smaakmakers beschreven. 
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middelste deel

oostelijk deel

westelijk deel

Hoge dijk

Charloisse lagedijk, de weg

Bebouwing binnen het dijklichaam

Bebouwing buiten het dijklichaam

Dorpshof

Smitshoek

Smitshoekseweg
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5.2.2. hoge dijk

Typering: 
Het westelijke deel van de Charloisse Lagedijk bestaat uit 
een relatief brede dijkzone met een sterk waarneembaar 
hoogteverschil. Dit deel was oorspronkelijk een 
onderdeel van de Charloisse Hogedijk. Dit gedeelte 
wordt begeleid door essenbeplanting en kent aan de 
zuidzijde een parallelle wegstructuur waar hoofdzakelijk 
woningen in lage dichtheden aan liggen. Achter deze 
woningen liggen bedrijven. De woningen volgen de 
kavelrichting en zijn niet altijd haaks op de de dijk 
georiënteerd. Deze woningen met diepe kavels zorgen 
voor een afscherming waardoor het zicht op de bedrijven 
minimaal is. Aan de zuidwestkant liggen nog een paar 
woningen binnen het dijklichaam. De bebouwing aan de 
noordzijde is zeer beperkt en bevind zich alleen binnen 
het dijklichaam. Het zicht aan deze kant is met name 
gericht op het park en de windsingels en bosplantsoen 
die de sportvelden omkaderen, af en toe zijn er plekken 
waar je door de bomen heen kan kijken.
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onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen twee vrijstaande woningen

max. breedte voorgevel  
vrijstaande bebouwing

max. breedte voorgevel  
geschakelde bebouwing

onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen vrijstaande en geschakelde woningen

onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen twee geschakelde woningen

Maximale
voorgevelrooilijn 
met ventweg

richting van de verkaveling/
bebouwing t.o.v. de dijk

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

10.00

10.00

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

max. voorgevelrooilijn

eventuele ventweg

Dijk

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

15.00

15.00

1 2

1 2

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

1

2

1 2

15.00

15.00

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

1

1

17.00

17.00

1 2

1 2

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

20.00

20.00

1 2

1 2
1 2

1 2
 op de erfgrens

 1
5.

00
m

nok- en goothoogte bij hoofd- en bijgebouwen binnen dijklichaam

max. goothoogte hoofdgebouw 3,50 m max. nokhoogte bijgebouw 4,50 m

max. goothoogte bijgebouw 3,00m

max. nokhoogte hoofdgebouw  9,50m

max. goothoogte hoofdgebouw 4,50 m max. nokhoogte bijgebouw 4,50 m

max. goothoogte bijgebouw 3,00m

max. nokhoogte hoofdgebouw  10,50m

nok- en goothoogte bij hoofd- en bijgebouwen buiten dijklichaam

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

max. voorgevelrooilijn

Dijk

 op de erfgrens

 1
0.

00
m

Maximale
voorgevelrooilijn 
met direct aansluiting op de dijk

voorkant erfafscheiding

binnen dijklichaam
gevel is de scheiding

buiten dijklichaam
sloot is de scheiding

binnen dijklichaam
1,00m hoog natuurlijke erfafscheidingof

of
buiten dijklichaam

1,00m hoog natuurlijke erfafscheiding

smaakmakers deelgebied - Hoge Dijk
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Smaakmakers hoge dijk

Voor het gebied buiten het dijklichaam bij deelgebied 
1 die valt binnen de ontwikkelingslocatie van de TOGR 
zijn deze regels niet van toepassing. Voor deze locatie 
worden aparte stedenbouwkundige randvoorwaarden 
geformuleerd. 

1. Richting van de verkavelingsstructuur
Binnen dijklichaam
De zijgrenzen van de kavels staan haaks op de weg. 
Buiten dijklichaam
De zijgrenzen van de kavels staan niet haaks op de weg 
maar volgen de (voormalige) slagen in het agrarische 
landschap. 

2. Richting van de bebouwing
Binnen dijklichaam
De bebouwing staat evenwijdig aan de kavelgrenzen 
gesitueerd, haaks op de weg.
Buiten dijklichaam
De bebouwing staat evenwijdig aan de kavelgrenzen 
gesitueerd en volgen de (voormalige) slagen in het 
landschap.

3. Maximale Voorgevelrooilijn
Binnen dijklichaam - op de erfgrens
Buiten dijklichaam - 10,0 m gemeten vanaf de erfgrens 
(as van de slot).

4. Max. breedte voorgevel
Binnen en buiten dijklichaam
Vrijstaande - 10,00 m
Geschakeld (max. 2 kapper) – 15,00 m

5. Onderlinge afstand tussen bebouwing
Binnen en buiten dijklichaam
Tussen twee vrijstaande gebouwen – 15,00m
Tussen vrijstaande en geschakeld- 17,00 m
Tussen twee geschakeld – 20,00m

6. Bouwhoogte
Binnen dijklichaam
Goothoogte- 3,50 m
Nokhoogte – 9,50 m
Buiten dijklichaam 
Goothoogte- 4,50 m
Nokhoogte – 10,50 m

7. Erfafscheiding
binnen dijklichaam 
- aan de noordzijde moeten bij functieverandering 
sportvelden nieuwe doorzichten gemaakt worden vanaf 
de dijk
- De kenmerkende nutszone dient in stand gehouden te 
worden en aan de noordzijde versterkt en/of hersteld te 
worden 
- De begrenzing van de nutszone is max. 1m hoog en bij 
voorkeur een groene afscherming in de vorm van een 
haag. Als voor een afscherming van dode materialen 
gekozen wordt dan alleen hout of sierhekwerk toepassen, 
geen gaasherkwerken.
- De voor- of zijgevel van het gebouw kan ook als 
erfafscheiding fungeren.

buiten dijklichaam
Voor kavels buiten het dijklichaam, werkt de sloot  al als 
fysieke scheiding tussen openbaar en privé. Dit sluit niet 
het plaatsen van een lage haag als erfafscheiding uit.

8. Beplanting
Essen dienen gehandhaafd te blijven en eventueel 
aangevuld te worden.
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middelste deel

oostelijk deel

westelijk deel

Lage Dijk

Charloisse lagedijk, de weg

Bebouwing binnen het dijklichaam

Bebouwing buiten het dijklichaam

Dorpshof

Smitshoek

Smitshoekseweg
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5.2.3 lage dijk

Typering: 
De middelste zone wordt gekenmerkt door een relatief 
klein hoogteverschil (hier is het echt een lage dijk)met 
een redelijke lage dichtheid. Opvallend is dat hier de 
watergang aan de zuidkant dicht tegen de dijk aan ligt 
waardoor alle bebouwing aan de zuidkant buiten het 
dijklichaam valt. Deze bebouwing is te bereiken door 
middel van een bruggetje.  
Tevens liggen er aan de noordkant een aantal 
woningen hoger dan de weg. Het groen binnen het 
dijklichaam bestaat voornamelijk uit nutstuinen, groene 
graslandjes en tuinen. Daarachter liggen bosschages die 
sportterreinen omkaderen of onderdeel van het park de 
Drechterwijde zijn. Aan de zuidzijde ligt de begraafplaats 
met een dichte groene rand. Daarnaast is een weids 
uitzicht over een stuk dat nog steeds als agrarisch gebied 
in gebruik is. Deze twee vormen een mooi contrast met 
elkaar. 
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Smaakmakers - Lage Dijk
onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen twee vrijstaande woningen

max. breedte voorgevel  
vrijstaande bebouwing

max. breedte voorgevel  
geschakelde bebouwing

onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen vrijstaande en geschakelde woningen

onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen twee geschakelde woningen

voorkant erfafscheiding

richting van de verkaveling/
bebouwing t.o.v. de dijk

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

10.00

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

15.00

15.00

1 2

1 2

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

1

2

1 2

15.00

15.00

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

1

1

17.00

17.00

1 2

1 2

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

20.00

20.00

1 2

1 2
1 2

1 2

nok- en goothoogte bij hoofd- en bijgebouwen binnen dijklichaam

max. goothoogte hoofdgebouw 3,50 m max. nokhoogte bijgebouw 4,50 m

max. goothoogte bijgebouw 3,00m

max. nokhoogte hoofdgebouw  9,50m

max. goothoogte hoofdgebouw 4,50 m max. nokhoogte bijgebouw 4,50 m

max. goothoogte bijgebouw 3,00m

max. nokhoogte hoofdgebouw  10,50m

nok- en goothoogte bij hoofd- en bijgebouwen buiten dijklichaam

binnen dijklichaam
gevel is de scheiding

buiten dijklichaam
sloot is de scheiding

binnen dijklichaam
1,00m hoog natuurlijke erfafscheidingof

of
buiten dijklichaam

1,00m hoog natuurlijke erfafscheiding

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

Dijk

 op de erfgrens

 1
2.

00
m

Maximale
voorgevelrooilijn 
met direct aansluiting op de dijk

max. voorgevelrooilijn 10.00
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Smaakmakers lage dijk

1. Richting van de verkavelingsstructuur
Binnen dijklichaam
De zijgrenzen van de kavels staan haaks op de weg. 
Buiten dijklichaam
De zijgrenzen van de kavels staan niet haaks op de weg 
maar volgen de (voormalige) slagen in het agrarische 
landschap. 

2. Richting van de bebouwing
Binnen dijklichaam
De bebouwing staat evenwijdig aan de kavelgrenzen 
gesitueerd, haaks op de weg.
Buiten dijklichaam
De bebouwing staat evenwijdig aan de kavelgrenzen 
gesitueerd en volgen de (voormalige) slagen in het 
landschap.

3. Maximale Voorgevelrooilijn
Binnen dijklichaam - op de erfgrens
Buiten dijklichaam - 10,0 m gemeten vanaf de erfgrens 
(as van de slot).

4. Max. breedte voorgevel
Binnen en buiten dijklichaam
Vrijstaande - 10,00 m
Geschakeld (max. 2 kapper) – 15,00 m

5. Onderlinge afstand tussen bebouwing
Binnen en buiten dijklichaam
Tussen twee vrijstaande gebouwen – 15,00m
Tussen vrijstaande en geschakeld- 17,00 m
Tussen twee geschakeld – 20,00m

6. Bouwhoogte
Binnen dijklichaam
Goothoogte- 3,50 m
Nokhoogte – 9,50 m
Buiten dijklichaam 
Goothoogte- 4,50 m
Nokhoogte – 10,50 m

7. Erfafscheiding
binnen dijklichaam 
- aan de noordzijde moeten bij functieverandering 
sportvelden nieuwe doorzichten gemaakt worden vanaf 
de dijk
- De kenmerkende nutszone dient in stand gehouden te 
worden en aan de noordzijde versterkt en/of hersteld te 
worden 
- De begrenzing van de nutszone is max. 1m hoog en bij 
voorkeur een groene afscherming in de vorm van een 
haag. Als voor een afscherming van dode materialen 
gekozen wordt dan alleen hout of sierhekwerk toepassen, 
geen gaasherkwerken.
- De voor- of zijgevel van het gebouw kan ook als 
erfafscheiding fungeren.
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Dichte dijk

Charloisse lagedijk, de weg

Bebouwing binnen het dijklichaam

Bebouwing buiten het dijklichaam

Dorpshof

Smitshoek

Smitshoekseweg

middelste deel

oostelijk deel

westelijk deel



53Charloisse Lagedijk - nota landschap en linten  

5.2.4 dichte dijk

Typering:
De oostelijke zone wordt met name gekenmerkt door 
het afwisselende bebouwingspatroon; op sommige 
plekken heel dicht op elkaar en op andere plekken juist 
weer niet. De bebouwing volgt meer de richting van de 
dijk en is niet altijd georiënteerd op de kavelrichting. 
Hierdoor ontstaat een afwisselend karakter tussen open 
en gesloten. Het groen is hier minder dominant aanwezig 
en openbaart zich meer in de doorgezichten naar het 
achterliggende landschap. Ook hier is de dijk laag en 
kent een klein hoogteverschil. Naast deze elementen 
ligt het gebied in de invloedsfeer van de molenbiotoop 
Pendrecht. 
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Smaakmakers - Dichte Dijk
onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen twee vrijstaande woningenmax. breedte voorgevel  

vrijstaande bebouwing

max. breedte voorgevel  
geschakelde bebouwing

onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen vrijstaande en geschakelde woningen

onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen twee geschakelde woningen

voorkant erfafscheiding

Maximale
Voorgevelrooilijn

richting van de verkaveling/
bebouwing t.o.v. de dijk

nok- en goothoogte bij hoofd- en bijgebouwen binnen dijklichaam

max. goothoogte hoofdgebouw 3,50 m max. nokhoogte bijgebouw 4,50 m

max. goothoogte bijgebouw 3,00m

max. nokhoogte hoofdgebouw  9,50m

binnen dijklichaam
gevel is de scheiding

binnen dijklichaam
1,00m hoog natuurlijke erfafscheidingof

buiten dijklichaam
n.v.t.

buiten dijklichaam
n.v.t.

buiten dijklichaam
n.v.t.

binnen dijklichaam

Dijk

 op de erfgrens

binnen dijklichaam

 op de erfgrens

buiten dijklichaam
n.v.t.

buiten dijklichaam
n.v.t.

binnen dijklichaam

10.00

10.00

buiten dijklichaam
n.v.t.

buiten dijklichaam
n.v.t.

binnen dijklichaam

1

1

10.00

10.00

1 2

1 2

buiten dijklichaam
n.v.t.

buiten dijklichaam
n.v.t.

12.00

1 2
1 2

12.00

1 2
1 2

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam
n.v.t.

buiten dijklichaam
n.v.t.

25.00

1 2 3 4

25.00

1 2 3 4

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam
n.v.t.

buiten dijklichaam
n.v.t.

binnen dijklichaam

1 2

8.00

1

8.00

buiten dijklichaam
n.v.t.

buiten dijklichaam
n.v.t.

2
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Smaakmakers dichte dijk

Het gebied buiten het dijklichaam aan de noordkant 
van  deelgebied 3 valt binnen de ontwikkelingslocatie 
van de Waterdriehoek. Voor deze locatie worden aparte 
stedenbouwkundige randvoorwaarden geformuleerd. 
Het gebied buiten het dijklichaam aan de zuidkant valt 
binnen de gemeente Barendrecht. De bouwregels in deze 
facetnota zijn voor deze zones niet van toepassing.

1. Richting van de verkavelingsstructuur
Binnen dijklichaam
De zijgrenzen van de kavels staan haaks op de weg. 

2. Richting van de bebouwing
Binnen dijklichaam
De bebouwing staat evenwijdig aan de kavelgrenzen 
gesitueerd, haaks op de weg.

3. Maximale Voorgevelrooilijn
Binnen dijklichaam - op de erfgrens

4. Max. breedte voorgevel
Vrijstaande - 10,00 m
Geschakeld ( max. 4 kappers) – 25,00 m

5. Onderlinge afstand tussen bebouwing
Binnen dijklichaam
Tussen twee vrijstaande gebouwen – 8,00m
Tussen vrijstaande en geschakeld- 10,00 m
Tussen twee geschakeld – 12,00m

6. Bouwhoogte
Binnen dijklichaam
Goothoogte- 3,50 m
Nokhoogte – 9,50 m

7. Erfafscheiding
binnen dijklichaam
Erfafscheiding is max. 1m hoog en bij voorkeur een 
groene afscherming in de vorm van een haag. Als 

voor een afscherming van dode materialen gekozen 
wordt dan alleen hout of sierhekwerk toepassen, geen 
gaasherkwerken.
De voor- of zijgevel van het gebouw kan ook als 
erfafscheiding fungeren.

8. In de vrijwaringszone van de molen zijn extra regels 
opgenomen voor nieuwe bouwwerken om ervoor te 
zorgen dat de molen voldoende wind kan vangen en 
het zicht op de molen niet te veel beperkt wordt. Op 
400 meter van de molen mogen nieuwe bouwwerken 
niet hoger zijn dan 5m65 plus NAP. Ter plaatse ligt 
het maaiveld op circa 1m25 onder NAP, waardoor in 
dat geval een maximum bouwhoogte van 6m90 van 
toepassing is. Dichter bij de molen geldt een lagere 
bouwhoogte: zo geldt op 300 meter afstand van de molen 
dat bouwwerken niet boven 4m65 plus NAP mogen 
uitkomen. Voor de Charloisse Lagedijk betekend dit dat 
een aantal gebouwen aan de oostkant van het gebied 
een hoogte beperking hebben. 
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Dijk, gebied tussen watersloten

Charloisse lagedijk, de weg

Dorpshof

Smitshoek

Smitshoekseweg

principe polder linten
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5.2.5. polderlinten

Typering: 
Kenmerkend aan dit type weg is dat deze een rechte lijn 
vormt en direct wordt begrensd door twee sloten. Vroeger 
lag er overigens alleen aan de westkant een parallelle 
sloot.
De woningen langs deze weg woorden ontsloten door 
middel van een bruggetje. De Kavels van deze woningen 
zijn	heel	diep	en	de	woningen	liggen	op	flinke	afstand	
van de (Smitshoekse)weg.  
De Dorpshof liep vroeger in een strakke rechte lijn 
helemaal door naar het noorden. Nu is er nog maar een 
klein stukje van over en liggen er in deze zone nog maar 
drie woningen. Deze liggen aan de oostkant van de 
weg. Aan de westkant wordt de weg begeleid door een 
sloot met daaraan knotwilgen. Om het polderlint in ere 
te herstellen kunnen hier een aantal kavels ontwikkeld 
worden.

Smithshoekseweg

Dorpshof Dorpshof
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Smaakmakers Polderlinten
onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen twee vrijstaande woningen

max. breedte voorgevel  
vrijstaande bebouwing

max. breedte voorgevel  
geschakelde bebouwing

onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen vrijstaande en geschakelde woningen

onderling afstaand 
tussen bebouwing
tussen twee geschakelde woningen

voorkant erfafscheiding

richting van de verkaveling/
bebouwing t.o.v. de dijk

buiten dijklichaam

10.00

buiten dijklichaam

15.00

15.00

1 2

1 2

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

1

2

1

2

15.00

15.00

buiten dijklichaam

1

1

17.00

17.00

1 2

1 2

buiten dijklichaam

20.00

20.00

1 2

1 2
1 2

1 2

max. goothoogte hoofdgebouw 4,50 m max. nokhoogte bijgebouw 4,50 m

max. goothoogte bijgebouw 3,00m

max. nokhoogte hoofdgebouw  10,50m

nok- en goothoogte bij hoofd- en bijgebouwen buiten dijklichaam

buiten dijklichaam
sloot is de scheiding

1,00m hoog natuurlijke erfafscheiding

of

of
buiten dijklichaam

1,00m hoog natuurlijke erfafscheiding

Maximale
voorgevelrooilijn 

10.00

buiten dijklichaam

buiten dijklichaam

buiten dijklichaam

buiten dijklichaam

 1
0.

00
m

 1
0.

00
m

buiten dijklichaam
buiten dijklichaam buiten dijklichaam buiten dijklichaam buiten dijklichaam
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Smaakmakers polderlinten

1. Richting van de verkavelingsstructuur
De zijgrenzen van de kavels staan haaks op de weg 
die gelijk is met de (voormalige) agrarische landschap 
structuur. 

2. Richting van de bebouwing
De bebouwing staat evenwijdig aan de kavelgrenzen 
gesitueerd en volgen de (voormalig) slagen in het 
landschap.

3. Maximale Voorgevelrooilijn
10,00 m

4. Max. breedte voorgevel
Vrijstaande - 10,00 m
Geschakeld (max. 2 kapper) – 15,00 m

5. Onderlinge afstand tussen bebouwing 
Tussen twee vrijstaande gebouwen – 12,00m
Tussen vrijstaande en geschakeld- 12,00 m
Tussen twee geschakeld –15,00m

6. Bouwhoogte
Goothoogte- 4,50 m
Nokhoogte – 10,50 m

7. Erfafscheiding
Alle kavels in dit deelgebied bevinden zich achter de 
sloot. Richtlijn is de sloot gebruiken als fysieke scheiding 
tussen openbaar en privé. Dit sluit niet het plaatsen van 
een lage haag als erfafscheiding uit.
 
8. kenmerkende beplanting (o.a. knotwilgen) dient zoveel 
mogelijk gehandhaafd te blijven.
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Dijk, gebied tussen watersloten

Charloisse lagedijk, de weg

Bebouwing binnen het dijklichaam

Bebouwing buiten het dijklichaam

Dorpshof

Smitshoek

Smitshoekseweg
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Vervaardiger: A.N. Borel
Beschrijving: Barendrecht - Smitshoek. Uit het noordwesten, 
gezien vanaf de Charloisse Lagedijk.

5.2.6 knopen

Typering: 
In het gebied zijn een aantal knopen te herkennen. 
Deze knopen zijn ontstaan op kruisingen van de oude 
dijk met (nieuwe) noordzuid routes en vormen daarmee 
de entreeplekken van de dijk. De knopen worden ook 
gekenmerkt door een verbijzondering in het programma.
De oudste knoop wordt gevormd door de kruising 
Smithoekseweg/Charloisse Lagedijk/Heulweg. De 
Smithoekseweg liep van oudsher met een kleine knik in 
de kruising met de Charloisse Lagedijk en vervolgde dan 
zijn weg richting Smitshoek. De oorspronkelijke weg is 
nu net na de dijk aan de zuidkant bruut afgekapt. Juist 
dit stuk van de dijk vervulde vroeger een centrumfunctie: 
hier waren de smidse en andere kleine bedrijfjes 
gevestigd, zoals er nu ook nog steeds een benzinepomp 
ligt. De bebouwing is ter hoogte van de knik wat meer 
naar achteren gesitueerd: de ruimte had de smid nodig 
voor de ontvangst van de klanten. Momenteel zijn er 
bestemmingen zoals garage, benzinepomp, bedrijf, 
winkel. 
Aan de westzijde ligt de knoop Groene Kruisweg/
Charloisse Lagedijk. Door de verkeerskundige inrichting 
van de Groene Kruisweg ligt de entree enigszins 
verscholen maar de aanwezigheid van het restaurant 
maakt deze plek bijzonder. De landschappelijke inrichting 
van deze plek verdient de aandacht.
Aan de oostzijde ligt de knoop Charloisse Lagedijk/
Langenhorst. Dit punt markeert het eindpunt van het 
dijkmilieu doordat de rest van de dijk verdwenen is. 
De aanwezigheid van de boerderij met zorgfunctie 
verbijzondert deze locatie.
Een nieuwe knoop kan ontstaan rondom de nieuwe 
groene verbinding/Charloisse Lagedijk/Krabbedijkestraat. 
Hier kan nieuwe horeca een plek vinden en eventuele 
ontwikkellocaties kunnen een bijdrage leveren.
Voor	de	verlengde	Zuiderparkweg	is	het	uitgangspunt	
dat dit geen knooppunt is maar dat dit een scherpe 
doorsnijding is van de Charloisse Lagedijk. 

Smithshoek
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Smaakmakers knopen

max. breedte voorgevel  
vrijstaande bebouwing

max. breedte voorgevel  
geschakelde bebouwing

voorkant erfafscheiding

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

10.00

binnen dijklichaam

buiten dijklichaam

15.00

15.00

1 2

1 2

nok- en goothoogte bij hoofd- en bijgebouwen binnen dijklichaam

max. goothoogte hoofdgebouw 3,50 m max. nokhoogte bijgebouw 4,50 m

max. goothoogte bijgebouw 3,00m

max. nokhoogte hoofdgebouw  9,50m

max. goothoogte hoofdgebouw 4,50 m max. nokhoogte bijgebouw 4,50 m

max. goothoogte bijgebouw 3,00m

max. nokhoogte hoofdgebouw  10,50m

nok- en goothoogte bij hoofd- en bijgebouwen buiten dijklichaam

binnen dijklichaam
gevel is de scheiding

buiten dijklichaam
sloot is de scheiding

binnen dijklichaam
1,00m hoog natuurlijke erfafscheidingof

of
buiten dijklichaam

1,00m hoog natuurlijke erfafscheiding

10.00
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Smaakmakers knopen

1. Richting van de verkavelingsstructuur
Omdat het gaat om een knoop heeft de 
verkavelingsstructuur een vrije opzet

2. Richting van de bebouwing
Richting van de bebouwing heeft ook een vrije opzet.
beeldbepalende gevel staat wel aan de dijk.

3. Maximale Voorgevelrooilijn
Binnen dijklichaam – vrij
Buiten dijklichaam – vrij

4. Max. breedte voorgevel- binnen en buiten
dijklichaam
Vrijstaande - 10,00 m
Geschakeld (max. 2 kapper) – 15,00 m

5. Onderlinge afstand tussen bebouwing – binnen en 
buiten dijklichaam
vrij

6. Bouwhoogte
Binnen dijklichaam
Goothoogte- 3,50 m
Nokhoogte – 9,50 m

Buiten dijklichaam
Goothoogte- 4,50 m
Nokhoogte – 10,50 m
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Waterdriehoek vanuit de lucht
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5.3 agrarisch landschap

Typering: 
In de zogenaamde Waterdriehoek en het gebied ten 
oosten van de begraafplaats is nog voor een groot deel 
de oorspronkelijke verkaveling aanwezig. Het gebied kent 
nog een agrarisch gebruik met weilanden, akkerlanden 
en een boomgaard. Bij eventuele ontwikkelingen dienen 
de volgende basisingredienten als uitgangspunt. Als 
ontwikkelingen actueel zijn worden voor deze gebieden 
de smaakmakers en toppings verder uitgewerkt in 
stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Basisingredienten:

1. Handhaaf zoveel mogelijk de oorspronkelijke 
verkaveling. Het inpassen van de wateropgave moet 
dit principe zoveel mogelijk volgen (dus verbreding van 
sloten en geen grote waterpartijen).
2. Handhaaf zoveel mogelijk van de oorspronkelijke 
beplanting zoals bijvoorbeeld de windsingels en de 
boomgaarden. 

3. Leg landschappelijke beplanting evenwijdig aan 
kavelgrenzen en –sloten aan met behoud van bestaande 
zichtlijnen naar het achterland. Het toevoegen van 
windsingels van elzen of wilgen geeft het gebied een 
bijzondere ruimtelijke karakteristiek.  
4. Nieuwe recreatieve paden vergroten de 
toegankelijkheid van het gebied. Het doortrekken van 
het	Kalverpad	via	het	sportpark	Zuiderparkweg	is	
daartoe een goede optie. Om de beeldkenmerken van 
het landschap te behouden zouden de paden zoveel 
mogelijk op of langs historische landschapslijnen zoals 
kavelgrenzen of sloten moeten lopen. De paden die 
met de oorspronkelijke kavelrichting meelopen (van 
noord naar zuid) kunnen voorzien worden van een 
open eenzijdige beplanting van een inheemse soort, 
zoals de oorspronkelijke windsingels in het gebied. 
Dwarsverbindingen dienen zonder beplanting aangelegd 
te worden in de open gebieden.

Houtwal langs weiland

Houtwal met paadje
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Kalvenpad

Bestaand parkachtig karakter
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5.4  recreatielandschappen

5.4.1 Lage Weide

typering: 
Sportlandschap bestaande uit sportvelden (voetbal) en 
omzoomd door bomen die in een parkachtige setting zijn 
neergezet. De sportvelden zijn als kamers ‘uitgesneden’ 
in het parkachtige gebied. Een aantal voormalige 
sportvelden zijn momenteel in gebruik als locatie voor 
tijdelijke zorginstellingen.

Basisingredienten
1. Behoud en versterking van de kenmerkende 
kamerstructuur door het toevoegen van nieuwe 
laanbeplantingen, en het vervangen van versleten 
bosplantsoen door aantrekkelijke en gevarieerde 
beplantingen. 

2.	Zorg	aan	de	zuidwestkant	voor	een	heldere	aansluiting	
op het dijkmilieu waarbij de receptuur van het dijkmilieu 
leidend is (o.a. herstel nutszone en regels bebouwing).

3. Door een zorgvuldig beheer van bestaande beplanting  
en waar nodig vervanging van  versleten  beplantingen 
kan het bestaande parkachtig karakter duurzaam in 
stand worden gehouden.

4. Nieuwe recreatieve paden die aantakken op het  
Kalverpad	en	de	nieuwe	noord-zuid	fietsroute	vergroten	
de toegankelijkheid van het gebied. 

5.4.2 Sportcomplex Zuiderparkweg

typering:
Sportlandschap bestaande uit hockeyvelden, een 
cricketveld en een hondentrainingslocatie. Daarnaast 
is er een manege aanwezig. De sportvelden worden 
omgeven door windsingels en bosplantsoen.

Basisingredienten:
1. Handhaaf de kenmerkende kamerstructuur. 

2.	Zorg	aan	de	zuidwestkant	voor	een	heldere	aansluiting	
op het dijkmilieu waarbij de receptuur van het dijkmilieu 
leidend is.

3. Door een zorgvuldig beheer van bestaande beplanting 
en waar nodig vervanging van  versleten  beplantingen 
kan de  bestaande groene kamerstructuur duurzaam in 
stand worden gehouden. 
4 Op een aantal plekken kunnen ook oorspronkelijke 
agrarische	elementen	terugkeren.	Zo	kan	bosplantsoen	
vervangen worden door windsingels.

4. Nieuwe recreatieve paden vergroten de 
toegankelijkheid van het gebied. Een nieuwe oost/
west verbinding vergroot de doorwaadbaarheid van 
het gebied. Ingezet moet worden op een (extra) 
verbinding tussen Drechterweide en eventuele nieuwe 
ontwikkelingen in de Waterdriehoek. Het doortrekken van 
het Kalverpad is daarvoor een goede optie.

5.5 Routes 

5.5.1. Havenspoorpad

typering:
Op het tracé van de voormalige havenspoorlijn is een 
langzaamverkeersroute aangelegd die een belangrijke 
doorgaande oostwest route is en op een aantal plekken 
aansluit	op	langzaamverkeersroutes	in	Zuidwijk	
en Pendrecht. Het Havenspoorpad is benoemd tot 
het “Levenspad” waarbij belangstellenden een wilg 
kunnen adopteren om geliefden te herdenken. Het 
Havenspoorpad wordt ook intensief gebruikt om een 
rondje te wandelen.

Basisingredienten:
1.	Zorg	voor	een	nieuwe	langzaamverkeersaansluiting	
aan de zuidzijde richting zuidelijk randpark.

2. Vervolmaak het “Levenspad” door aanplant van 
nieuwe (gedenk)wilgen.

3. Een ontsluiting van ontwikkelingen in Waterdriehoek 
mag de recreatieve functie van het Havenspoorpad niet 
onder druk zetten.
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