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Voorwoord
De A15 zone is een bijzonder gebied. Een belangrijke
kracht ervan ligt in het groen en in het cultuurhistorische
karakter van de Charloisse Lagedijk. Cultuurhistorisch
erfgoed is schaars in Charlois en in heel Rotterdam. De
A15 zone biedt dit erfgoed in overvloed, iets wat dit gebied
zo speciaal maakt voor Rotterdam. Geen wonder dat
de bewoners met veel plezier in dit bijzondere deel van
Charlois wonen. Een ander belangrijk kenmerk van de A15
zone is dat er goede ontwikkelmogelijkheden zijn, waar
veel vraag naar is.
Hoe kunnen deze twee kenmerken zo worden gefaciliteerd
dat er geen conflict, maar juist een synergetische
meerwaarde ontstaat? Dat is de vraag die deze
conceptvisie voor de A15 zone beantwoordt. In opdracht
van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois
is deze conceptvisie opgesteld. Hierin zijn de globale
richtlijnen opgenomen voor het toekomstperspectief voor
dit gebied.

Inhaken op wat er nu al plaatsvindt en dat in samenhang
versterken, ook voor de lange termijn deze ontwikkeling
borgen: dat is wat wij duurzaam beleid noemen. Geen
‘hit and run’ strategie, maar een manier van kijken die
zich steeds kan aanpassen aan de eisen van de tijd. Te
beginnen bij vandaag: wat zijn nú de kansen en noden van
het gebied, in samenhang met zowel Rotterdam Zuid als
Barendrecht?
Wij nodigen de lezer uit om met ons te kijken naar die
kansen en noden en vooral: in de invulling hiervan
een actieve rol te spelen. Zodat de A 15 zone op een
duurzame manier de toekomst in gaat.
Alaattin Erdal
Portefeuillehouder Economie en Ruimtelijke Ordening
Rotterdam-Charlois

Met het opstellen van deze visie staat de A15 zone in
de schijnwerpers. Het unieke karakter van het gebied
blijkt een prachtig uitgangspunt te zijn voor verdere
ontwikkeling. Het beeld dat ontstaat is dat als uitgegaan
wordt van de huidige kwaliteiten, het gebied nog meer
toegevoegde waarde kan krijgen voor Charlois en voor de
hele stad. Toekomstige ontwikkelingen dienen daartoe met
de nodige zorg plaats te vinden.
Het bestuur heeft daarnaast sterk de wens dat deze visie
tot stand komt in goed overleg en in goede samenwerking
met de bewoners en alle partijen die iets met de A15
zone hebben, of willen gaan hebben. Juist die werkwijze
zorgt voor de fundering – en voor een duurzame
ontwikkeling van het gebied. De visie moet niet alleen nu
het gebied tot bloei brengen, maar ook in de toekomst een
gereedschapskist bieden om het gebied te laten blijven
bloeien.
Visie A15 zone 2030
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Inleiding
a. Aanleiding
De A15 zone is al in de Stadsvisie gemarkeerd als
kansrijke zone voor Rotterdam. Kwaliteiten zijn
het vele groen, het cultuurhistorische karakter van
de lintbebouwing en het landschap, een bijzonder
woonmilieu, ruimte voor sport, recreatieve kwaliteiten
en mogelijkheden voor economische en bedrijfsmatige
ontwikkelingen.
Het gebied heeft potentie om van grote betekenis te
zijn voor Charlois en voor Rotterdam omdat er een
aanzienlijk aantal locaties is met mogelijkheden voor
ontwikkeling. Tegelijkertijd ontstaat daarmee de dreiging
van versnippering en verrommeling.
Het vigerende ruimtelijke kader biedt onvoldoende
mogelijkheden om gebruik te maken van de
geboden kansen. Een visie is nodig om een duidelijk
toekomstperspectief te schetsen.
Begin 2010 is in opdracht van de deelgemeente Charlois
een start gemaakt met het opstellen van deze visie voor
de A15 zone.
b. Doel van de visie
Deze visie beoogt met name een ruimtelijke visie te zijn
met een tijdshorizon van circa 20 jaar.
Vanuit de markt zijn er verschillende verzoeken gedaan
aan de gemeente om medewerking te verlenen aan kleine
of grote initiatieven. Zowel inwoners van het gebied als
ontwikkelaars tonen belangstelling om te investeren en te
ontwikkelen. Het gaat om potentiële veelal kleinschalige
locaties aan de Charloisse Lagedijk of de andere
historische linten in het gebied, maar ook om relatief grote
gebieden die potentie voor ontwikkeling hebben, zoals de
Waterdriehoek, het sportcomplex Zuiderparkweg en de
locatie Lage Weide.

Veel initiatieven lijken interessant en kansrijk. Voor deze
ontwikkelingsmogelijkheden dient de visie een kader
en een perspectief te geven. De inzet is het benutten
van de kansen in het gebied, het realiseren van relevant
beleid en het bieden van ruimte aan de markt om
passende ontwikkelingen te realiseren. De gemeente en
deelgemeente stellen daarbij de randvoorwaarden op en
faciliteren, de markt ontwikkelt en investeert.

In de loop van 2011 hebben verdere deelstudies
plaatsgevonden: studies naar ontsluiting, verkenningen
van de deellocaties, een scan van de cultuurhistorische
en landschappelijke waarden in het gebied. In
programmatisch opzicht is het spectrum van
mogelijkheden breed. Ook de ruimtelijke opgave is een
uitdaging. Het gebied heeft veel mogelijkheden maar er
zijn ook beperkingen.

Deze visie beschrijft de hoofdlijnen van de te volgen koers.
Voor de specifieke richtlijnen die uit deze visie volgen
worden separate, thematische facetnota’s opgesteld.
Deze facetnota’s bieden de meer specifieke kaders voor
ontwikkelingen.

Op 27 maart 2012 is het onderbouwde concept voor de
visie A15 zone voorgelegd aan het bestuur met de vraag
om in te stemmen met dit document als conceptvisie
die vrijgegeven kan worden voor communicatie binnen
en buiten de gemeente. Nadat het concept verrijkt is
met input uit deze communicatieronde, wordt deze
conceptvisie op de A15 zone definitief vastgesteld door het
bestuur van de deelgemeente Charlois.

Het bestemmingsplan voor de A15 zone dient vernieuwd
te worden. De visie zal benut worden als ruimtelijke
onderbouwing voor de te wijzigen of juist te conserveren
onderdelen van het bestemmingsplan.
c. Proces
Begin 2010 is gestart met de opgave. Sindsdien heeft een
groot aantal workshops en verkenningen plaatsgevonden.
Terwijl de grote lijnen in beeld werden gebracht, is ook het
gesprek met initiatiefnemers en ontwikkelaars aangegaan.
Er is regelmatig contact geweest met buurgemeente
Barendrecht. Daarmee is de visie aangescherpt en is de
kans vergroot dat de uitvoering van de visie al op korte
termijn gestart kan worden.
Eind 2010 kregen de hoofdlijnen van de visie gestalte
in een document dat door het dagelijks bestuur van
de deelgemeente Charlois is vastgesteld: ‘A15 zone,
de gouden mix, een gefundeerd visioen’. Hieruit
bleek dat met de ontwikkeling van de A15 zone een
substantiële, aantrekkelijke zone gecreëerd kan worden
met meerwaarde voor Charlois en Rotterdam. De
deelgemeente heeft vervolgens opdracht gegeven tot
verdere uitwerking van de visie.
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e. Leeswijzer
Hoofdstuk 1 licht het plangebied en de contouren van het
studiegebied toe. Vervolgens worden het gebied en de
deelgebieden omschreven.
In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling van de A15 zone
aangestipt, startend in de middeleeuwen, gevolgd door de
recente geschiedenis en toekomstige ontwikkelingen.
Hoofdstuk 3 gaat in op het vigerende beleid, voor zover
relevant voor de A15 zone.
In hoofdstuk 4 wordt na de inventarisatie van potentiële
ontwikkelingslocaties, een SWOT analyse gegeven en
worden de resultaten van verdere studies benoemd.
Vervolgens vindt de analyse plaats en worden op basis
daarvan de kernthema’s voor de visie benoemd.
In hoofdstuk 5 worden de drie kernthema’s van de visie
nader toegelicht.
Hoofdstuk 6 beschrijft een toekomstbeeld.
Tot slot geeft hoofdstuk 7 een beeld van de
uitvoeringsstrategie.
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Groene Kruisweg
Plangebied

1. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
1.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt, na de aanduiding van het plan- en
studiegebied, een algehele omschrijving gegeven van
de verschillende deellocaties en de functies die deze
herbergen.
De A15 zone wordt in sterke mate bepaald door de vele
infrastructuur: de dominantie van de A15 snelweg die de
zuidelijke contour vormt, de metrolijn en de spoorweg
(Betuwelijn) die dwars door het gebied lopen. Het is een
infrastructuur van een veel grotere schaalgrootte dan
de signatuur van het gebied dat er omheen - en deels
eronder - ligt. Deze doorsnijdingen hebben mede gezorgd
voor een versnippering in deelgebieden. Een bijzonder
aspect daarbij is dat een deel van het gebied, namelijk het
Zuidelijk Randpark, onder de gemeente Barendrecht valt.
De verschillende deelgebieden variëren in functie, zoals
hieronder omschreven wordt.
1.2

Plangebied en studiegebied

Aan de zuidelijke rand van Rotterdam, onder de wijken
Pendrecht en Zuidwijk, ligt de A15 zone.
Het plangebied voor de visie A15 zone wordt aan de
noordzijde begrensd door de lijn van de metro en door
het fietspad op de voormalige Havenspoorlijn. Aan de
zuidkant is het plangebied grotendeels begrensd door
de A15 snelweg en deels door het Zuidelijk Randpark,
het recreatie- en natuurgebied dat op het grondgebied
van de gemeente Barendrecht ligt. Aan de oostkant is
het plangebied begrensd door de Langhorst en aan de
westkant door de Groene Kruisweg.
De omgeving van het plangebied en de diverse projecten
en gebiedsontwikkelingen die relevant zijn voor de
A15 zone, zijn opgenomen in het studiegebied. Het

Rotterdamse deel van de A15 zone en het Zuidelijk
Randpark op grondgebied van Barendrecht vormen één
ruimtelijk geheel, met de A15 snelweg als fysieke grens.
Om die reden is ook het Zuidelijk Randpark opgenomen in
het studiegebied.
Belangrijke projecten voor het gebied zijn de verbreding
van de A15 snelweg en de voltooiing van drie nieuwe
noord-zuidverbindingen. Het betreft de Zuiderparkweg en
de projecten Blauwe Verbinding en Groene Verbinding.
Het belang en de invloed van deze projecten op de
mogelijkheden van de A15 zone zijn meegenomen in
de studie. Omliggende gebieden waar de A15 zone
een wisselwerking mee heeft zijn de wijken Pendrecht,
Zuidwijk, Wielewaal en de Waalhaven.
Van belang is verder de relatie met Barendrecht en met
het regiopark IJsselmonde, waar het landschapspark
‘Buytenland’ deel van uitmaakt. Ook dit wordt
meegenomen in de studie.
1.3 Beschrijving van de A15 zone
De historische linten: Charloisse Lagedijk,
Smitshoekseweg en de Dorpshof
De Charloisse Lagedijk, het oude dijklichaam met daarop
een smalle weg, loopt als een ruggengraat door het hele
gebied. Met de kleinschaligheid en met de menselijke maat
die het historische dijklint uitstraalt, is het een krachtig
beeldmerk voor de A15 zone. De functies wonen en
werken wisselen elkaar af. Op verschillende punten biedt
dit historische lint een doorkijk naar het achterliggende
cultuurhistorische landschap, dat ook nu nog deels een
agrarische functie heeft. Dat uit zich in de moestuinen,
boomgaarden en weideveldjes waar paarden en pluimvee
worden gehouden. Deze cultuurhistorische structuur geeft
sfeer en kwaliteit aan het gehele gebied. Dat geldt ook
voor het vele groen: niet voor niets is de A15 zone in de
Visie A15 zone 2030

provinciale structuurvisie als ‘stedelijk park’ aangemerkt.
Langs het historische lint van de Charloisse Lagedijk
wordt gewoond en gewerkt. De woningen zijn divers.
Oude, historische boerderijen en loodsen zijn afgewisseld
met modernere woningen van de vorige eeuw, in zowel
vooroorlogse als naoorlogse bouwstijl. Verder is er een
breed scala aan bedrijvigheid te vinden aan het lint,
variërend van garages tot consultancy bureaus en van
ambachtelijke bedrijven tot kinderdagverblijf. Ook het
‘werken aan huis’ komt veel voor aan het lint.
De Smitshoekseweg is een verbindende smalle weg
tussen de Charloisse Lagedijk en Zuidwijk. Aan de
Smitshoekseweg staan grote, vrijstaande woningen
op grote percelen grond. De Charloisse Lagedijk en
de Smitshoekseweg bieden een voor Rotterdam Zuid
bijzonder en ook schaars woonmilieu. De Smitshoekseweg
is, evenals de Dorpshof, een voorbeeld van de lange lijnen
die vroeger door de polder heen liepen. Aan de Dorpshof
staat een beperkt aantal woningen.
Bedrijventerrein Charloisse Poort
Het bedrijventerrein Charloisse Poort ligt tussen de
Charloisse Lagedijk en de A15 snelweg. Inclusief
openbare ruimte meet het terrein 22 hectare. Verspreid
over ruim 120 ondernemingen biedt de locatie circa
1.700 arbeidsplaatsen, waarvan een opvallend groot deel
wordt ingevuld door bewoners van de omliggende wijken.
Het terrein was oorspronkelijk bestemd voor transport
en logistiek. De Charloisse Poort heeft zich echter
ontwikkeld tot een gemengd bedrijventerrein met onder
meer logistieke bedrijven en detailhandel. De ontsluiting
van het bedrijventerrein vanaf de Groene Kruisweg is
een knelpunt. Tevens is de parkeerdruk op het terrein
hoog. De locatie waar in het verleden de drukkerij van de
Nederlandse Dagblad Unie stond, biedt nu ruimte voor
nieuwe bedrijvigheid.
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Beschrijving van de A15 zone, de locaties
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Charloisse Lagedijk, Smithoekseweg en de Dorpshof
Charloisse Poort
De Lage Weide
Sportcomplex Transvalia
Drechterweide		
Charloisse Begraafplaats
Sportcomplex Zuiderparkweg
Waterdriehoek
Zuidelijk Randpark
(gemeente Barendrecht)
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De Lage Weide
Het gaat hier om drie deellocaties.
- Boven de Charloisse Poort, aan de Groene Kruisweg, ligt
een zorghotel waar diverse zorginstellingen een tijdelijk
onderkomen vonden tijdens de verbouwing of renovatie
van hun instellingen. Dit zorghotel blijft tot 2014 staan,
waarna nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan voor
het terrein.
- Op het sportcomplex is de voetbalvereniging TOGR
gehuisvest met momenteel vier voetbalvelden.
- De locatie grenzend aan de Krabbedijkstraat is tijdelijk
in gebruik bij zorginstelling Slingedael die er tot 2014
tijdelijke gebouwen voor haar cliënten heeft neergezet. Na
2014 ontstaan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor dit
terrein.
Sportcomplex Transvalia
Dit sportcomplex, gelegen tussen de Krabbedijkstraat en
de Dorpshof, huisvest de voetbalvereniging Transvalia. De
vereniging heeft twee voetbalvelden.
Drechterweide
Het recreatieve bos Drechterweide ligt als het ware
in de oksel van de metrolijn, de Betuwelijn en de
Zuiderparkweg. Het park is aangelegd in de vroege jaren
tachtig. Het park is genoemd naar het nu verdwenen
buurtschap Drechterweide, dat tot het dorp Smitshoek
behoorde.
Charloisse Begraafplaats
De Protestantse Begraafplaats Charlois ligt aan de
Charloisse Lagedijk. Het is een begraafplaats waar veel
mensen uit de oude dorpen Charlois en Katendrecht
zijn begraven. De begraafplaats is in 1924 op deze plek
gevestigd. De aanleiding was dat de begraafplaats van
het dorp Charlois in verband met het uitgraven van de
Waalhaven moest worden verplaatst. Veel graven zijn in
die tijd naar deze begraafplaats overgebracht.

Sportcomplex Zuiderparkweg
Deze benaming doelt op de sportcomplexen aan de
oostzijde van de Zuiderparkweg. Op deze sportterreinen
zijn drie verenigingen actief: de hockeyvereniging Tempo
34, de cricketvereniging Punjab en de vereniging voor
hondentraining. De Stoeterij Manege Charlois is in 2011
opgeheven.
Deze locatie zal in de nabije toekomst (2015) door de
voltooiing van de Zuiderparkweg ook voor Barendrecht
uitstekend bereikbaar zijn. Daarmee is het een
aantrekkelijke locatie voor ontwikkeling.
Waterdriehoek
Ten oosten van de Smitshoekseweg ligt de
Waterdriehoek: een agrarisch gebied met akkerbouw
en fruitboomgaarden, omzoomd door het historisch lint
van de Charloisse Lagedijk, de Smitshoekse weg en het
fietspad op het Havenspoorpad. Op dit gebied is in het
kader van het geactualiseerd deelgemeentelijk Waterplan
Charlois / Feyenoord een wateropgave geprojecteerd. Het
gebied is in divers beleid aangemerkt als kansrijk voor
waterrijke woonmilieus.

1.4 Conclusie
Uit bovenstaande omschrijving blijkt dat er een groot
aantal functies in het gebied ligt. De Charloisse Lagedijk
is de belangrijkste structuur in het gebied die de
verschillende deellocaties met elkaar verbindt. Echter, niet
alle functies hebben een logische relatie met elkaar en
met de dijk. Door de grootschalige infrastructuur die het
gebied doorsnijdt is er sprake van verschillende ‘scherven’
die ingevuld zijn met verschillende functies. Ondanks de
impact van de infrastructuur domineert in het gebied de
landelijke sfeer, het groen, de cultuurhistorie en het gevoel
‘van vroeger’.

Zuidelijk Randpark
Het Zuidelijk Randpark bevindt zich onder de
Waterdriehoek en de Charloisse Lagedijk. Het
recreatiegebied ligt op Barendrechts grondgebied en wordt
aan de noordkant ontsloten door een tramverbinding. In
het gebied liggen het Clara Kinderbos, de Pendrechtse
molen, de Molenweide, het Vrijenburgbos, het Vaanbos
en het Kooiwalbos. Dichtere bosgebieden en open
(zwem)plassen met recreatieve strandjes zorgen voor
een afwisselend beeld en gebruiksmogelijkheden. Het
park is onderdeel van het beheergebied van Natuur- en
Recreatieschap IJsselmonde. In het programmadocument
van de Provinciale Structuurvisie wordt het Zuidelijk
Randpark omschreven als stedelijk recreatiegebied met
ruimte voor ruige en sportieve activiteiten. In ruimtelijk
opzicht is de A15 zone één geheel met het Zuidelijk
Randpark.
Visie A15 zone 2030
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Jaren ‘60, Havenspoorlijn vormt grens tussen stad en land

Jaren ‘70, aanleg snelweg A15

Kaart uit 1936-38

Polder Charlois
Polder Binnenland
Polder Nieuw Pendrecht
Polder Oud Pendrecht

Huidige situatie

Projectgebied
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2. ONTWIKKELINGSGESCHIEDENIS
2.1 Inleiding
Het relatieve isolement van de A15 zone heeft er mede
toe bijgedragen dat het gebied zijn cultuurhistorische
identiteit behouden heeft. In dit hoofdstuk wordt de
ontwikkeling van het gebied door de eeuwen heen in beeld
gebracht. Allereerst wordt de historie van het ontstaan van
polderlandschap en lintbebouwing omschreven, gevolgd
door een beschrijving van de intensieve verstedelijking
rondom het gebied in de vorige eeuw. Ook nieuwe
geplande ontwikkelingen, namelijk de realisatie van drie
nieuwe noord-zuidverbindingen, worden benoemd en
beschreven.
2.2 De 14e tot de 19e eeuw: het ontstaan van polders
en dijkdorpen
De A15 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.
In het laaggelegen poldergebied waren de rivierdijken,
na hun aanleg in de middeleeuwen, de hoogste en
dus veiligste vestigingsplaatsen. 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 Charloisse Lagedijk is aangelegd bij de definitieve
vorming van de 14e eeuwse polders Charlois en Oud
Pendrecht. Andere voorbeelden van dijkdorpen, die
nu echter niet meer bestaan, zijn Oud Pendrecht en
Katendrecht.

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.

De Charloisse Lagedijk maakte deel uit van de
eeuwenoude structuur van dijken en wegen op het
eiland van IJsselmonde. Daarbij liep de Charloisse
Lagedijk over in de Charloisse Hogedijk (nu Schulpweg)
die verderop afboog naar de Kromme Zandweg. Haaks
op de Charloisse Lagedijk takten de lange lijnen aan
op de Smitshoekseweg en de Katendrechtseweg. De
huidige Smitshoekseweg en Dorpshof zijn restanten van
die vroegere lange lijnen. In oostelijke richting liep de
Charloisse Lagedijk langs de Kapelbrug naar het noorden.
Hier is de wijk Zuidwijk overheen gebouwd, van de dijk is
hier vrijwel niets meer terug te vinden.

Na de tweede wereldoorlog werden de tuinsteden
aangelegd om het grote huizentekort in Rotterdam op
te lossen. In de jaren ’50 werd Wielewaal gebouwd. In
de jaren ’60 werden de wijken Pendrecht en Zuidwijk
aangelegd. Daarop volgde de aanleg van de metro,
van de A15 snelweg en van de Betuwelijn. De A15 zone
werd daarmee ingeklemd en doorsneden door grote
infrastructurele werken. Feitelijk ontstond een geïsoleerd
gebied: het behoorde niet tot het ommeland maar ook niet
tot de stad.

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.”
2.3 De 20e eeuw: isolement
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
Visie A15 zone 2030

Aan de andere kant van de snelweg startten vanaf
einde 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.
Uiteraard heeft ook de A15 zone in de afgelopen decennia
veranderingen ondergaan. Langzaam begon divers
programma dat geen plek in de stad vond, het gebied op
te vullen: sportvelden, het bedrijventerrein Charloisse
Poort en andere kleine bedrijven. Desondanks bleef de
A15 zone nog steeds in belangrijke mate een staalkaart
van het oorspronkelijke Hollandse landschap met de
Charloisse Lagedijk als historisch lint zoals het gebied dat
vroeger kende.
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1

Groene Verbinding (fietsverbinding)

2

Verlengde Zuiderparkweg (motorvoertuigen en fietsen)

3

Blauwe Verbinding (water-, fiets en recreatieve verbinding)

De nieuwe verbindingen
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2.4 De 21e eeuw: nieuwe ontsluitingen
De voorgaande beschrijving laat zien hoe de A15 zone
steeds meer ingesloten werd. Kenmerkend voor de
recente ontwikkelingen vanaf 2000 is dat het gebied juist
weer opnieuw ontsloten wordt.
Allereerst was er de opheffing van de Havenspoorlijn.
Over het voormalige Havenspoor loopt nu een fietspad.
Daarmee is een start gemaakt met het opheffen van de
barrière tussen Rotterdam en de A15 zone. In 2014/2015
zal de Zuiderparkweg (autoroute en fietsroute) voltooid
zijn. Dit zorgt ervoor dat Barendrecht en Carnisselande
beter en directer aangesloten worden op Rotterdam Zuid
en vice versa. De sportcomplexen zullen door middel
van deze verbinding uitstekend verbonden worden met
Rotterdam en met Barendrecht. De Groene Verbinding,
een fietsroute die vanaf Rotterdam Zuid over de A15
snelweg naar het Buytenland en naar Albrandswaard
loopt, zal in 2014 voltooid zijn. In 2014/2015 zal ook de
eerste fase van de aanleg van de Blauwe Verbinding
gerealiseerd zijn. Deze water- en recreatieve verbinding
zal onder de A15 snelweg door lopen op de plaats van de
huidige Heulwegtunnel en op termijn doorlopen naar het
Buytenland en Koedood.

en diverse stedelijke functies die een plek kregen in het
gebied, is het een staalkaart van Hollandse cultuurhistorie
gebleven.
Vanaf de 21e eeuw ontstaan nieuwe plannen. Het
Havenspoor naar de Waalhaven maakt plaats voor een
fietspad, waardoor meer relatie ontstaat tussen de wijken
Pendrecht en Zuidwijk en de A15 zone. Met de komst van
de Zuiderparkweg, de Blauwe Verbinding en de Groene
Verbinding zal de barrièrewerking van de A15 snelweg
sterk verminderen.
De A15 zone staat aan de vooravond van een nieuwe
episode, waarin het gebied meer open en toegankelijk
wordt en een andere betekenis kan krijgen voor Charlois
en Rotterdam Zuid. Tevens kan het gebied een schakel
vormen naar de buitengebieden en de buurgemeenten

Door de nieuwe verbindingen zal de barrièrewerking van
de grootschalige infrastructuur rond de A15 zone afnemen.
De A15 zone wordt beter toegankelijk voor Rotterdammers
en inwoners van buurgemeenten. Door de opheffing van
dit isolement kan de A15 zone meer gaan betekenen voor
Rotterdam en de omgeving.
2.5 Conclusie
De A15 zone, met daarin de Charloisse Lagedijk, is een
restant van het cultuurhistorische landschap dat in de 14e
eeuw is aangelegd. Vanaf de 20e eeuw is het gebied door
grote infrastructuur omsloten, doorsneden en versnipperd.
Charlois wordt daarmee ook afgesloten van de gebieden
onder de A15 snelweg. Ondanks de grote infrastructuur

Het oude dijklint doorsneden door infrastructuur
Visie A15 zone 2030
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Profilering Zuidelijke Tuinsteden

Stadsvisie Rotterdam

Gebiedstype: historische linten en kernen
Gebiedstype: sport en recreatie
Gebiedstype: stadsparken en singels
Gebiedstype: overige groengebieden
Gebiedstype: bedrijven- en kantorenlocaties
Koepelnota
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3. VIGERENDE BELEIDSKADERS
3.1 Inleiding
Rotterdam heeft in haar ambities een aantal
topprioriteiten. Deze zijn verwoord in de
hoofddoelstellingen van de Stadsvisie Rotterdam 2030 en
uitgewerkt in divers stedelijk en deelgemeentelijk beleid.
In dit hoofdstuk wordt het belangrijkste vigerende beleid
beknopt toegelicht.
In de bijlage is een meer uitgebreide samenvatting van
relevant beleid opgenomen.
3.2 Economie
In de Stadsvisie 2030 is als eerste hoofddoelstelling
benoemd een sterke economie met meer
werkgelegenheid. De focus in de economie ligt op
het creëren van zoveel mogelijk werk: havenindustrie,
innovatie en zorg zijn potentieel sterke sectoren voor
Rotterdam. Dit beleid is verder uitgewerkt in onder meer
het ‘Programma Regionale en Stedelijke Economie
2010 - 2014’ en in de ‘Nota Werklocaties 2030’. In dit
beleid is aangegeven dat er grote vraag is naar ruimte
voor bedrijven in de logistieke sector, maar wordt ook
het belang onderkend van kleinschalige bedrijfsruimte
in of nabij woongebieden. Wat betreft de zorg:
diverse zorginstellingen zijn al tijdelijk gevestigd in het
gebied. Deze en andere zorginstellingen hebben veel
belangstelling voor vestiging in de A15 zone.
Beleid ten aanzien van het toekomstperspectief voor
de jeugd, zoals het aanbod van werk-leertrajecten en
talentontwikkeling, is opgenomen in de ‘Kwaliteitssprong
op Zuid’. In dit beleid is ook het concretiseren van (nieuwe)
economische dragers benoemd als speerpunt.
In het deelgemeentelijke beleid zijn ook diverse
economische uitgangspunten aangehaald. In de
‘Gebiedsvisie Charlois 2012 - 2014’ worden het

versterken van de Charloisse Poort benoemd en het
belang van nader onderzoek naar mogelijkheden van
woon- en werkfuncties langs de Charloisse Lagedijk.
In het ‘Bestuursprogramma DB Charlois’ zijn onder
meer genoemd: het verbeteren van de capaciteiten
van Charloisse burgers om in hun levensonderhoud te
voorzien en het credo: ‘geen jongere uit Charlois verlaat
school zonder een diploma!’ De ‘integrale wijkaanpak’
geldt als uitwerking op wijkniveau van economisch en
sociaal beleid.
In het stedelijke beleid ‘Visie Zorgeconomie Rotterdam
2015’ wordt aangegeven dat de stad zich in wil zetten voor
het accommoderen van de zorgsector ten behoeve van
goede voorzieningen en ten behoeve van de versterking
van de economie van de stad. De A15 zone wordt door de
deelgemeente gezien als kansrijk om economisch beleid
te realiseren. Vooral de mogelijkheid van combinaties
tussen verschillende instellingen, waardoor synergie
ontstaat en intensief ruimtegebruik plaatsvindt, kan
kansrijk zijn. Maatwerk is hierbij van belang. Tevens
kan een situatie van samenhang met (een netwerk van)
zorginstellingen in de omliggende wijken meerwaarde
geven. Zorg biedt veel werkgelegenheid en vanuit de
zorgsector is er belangstelling om zich in het gebied te
vestigen.
Op het gebied van horeca heeft de deelgemeente
beleid geformuleerd. Volgend op nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen zoals de noord-zuidverbindingen die door
de A15 zone zullen lopen, kan ruimte geboden worden aan
nieuwe horeca. Ook hier is maatwerk van belang.
3.3 Wonen en woonomgeving
De tweede hoofddoelstelling van de Stadsvisie betreft een
aantrekkelijke stad ten behoeve van een evenwichtige
bevolkingssamenstelling. De focus ligt op het vasthouden
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van hogere inkomens en sociale stijgers en het realiseren
van woonmilieus die selectieve migratie tegengaan. De
A15 zone wordt getypeerd als een groenstedelijk en rustig
woonmilieu. Het gebied biedt uitbreidingsmogelijkheden
binnen deze typologie. Daarbij kan worden opgemerkt dat
de A15 zone door de karakteristiek van ‘vrijbuiterlint’ waar
wonen en werken veelal gecombineerd worden, uniek is in
Rotterdam.
In de ‘Profilering Zuidelijke Tuinsteden’, waarin de
ruimtelijke, sociale en economische kwaliteiten van wijken
zijn onderzocht, heeft de Charloisse Lagedijk dit profiel
van ‘vrijbuiterlint’ gekregen, een begrip dat uitdrukt dat
bewoners met veel individuele vrijheid vorm hebben
gegeven aan hun woning en woonomgeving. Het ‘Stedelijk
Programma (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap’,
waarbij particulieren (dan wel collectieven) zelf hun
huis kunnen bouwen, biedt aanknopingspunten
voor het voortborduren op de karakteristiek van het
vrijbuiterkarakter in het gebied.
In de Stadsvisie worden wateropgaven, buitenruimte en
cultuurhistorie genoemd als potentiële accelerators om
de kwaliteit van gebieden te versterken. Het ‘Rotterdamse
Stijl’ beleid op buitenruimte, de ‘Koepelnota Rotterdam’ en
het ‘Waterplan Charlois / Feyenoord’ geven een verdere
uitwerking aan dit beleid. De A15 zone met het historische
dijklint en met de grote wateropgave, kan een belangrijke
rol vervullen in de realisatie van genoemd beleid.
De deelgemeente Charlois zet met de uitgangspunten
zoals opgenomen in ‘Groen Charlois, meerjarenvisie
2012-2020’ in op het bewaken en verhogen van de
kwaliteit en kwantiteit van groen in Charlois, het vergroten
van de ecologische en recreatieve waarde van groen
en het versterken van participatie. De deelgemeente
Charlois hecht veel belang aan inzet op ecologie, ook
in relatie tot water. De A15 zone wordt als kansrijk
17
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Groen Charlois Meerjarenvisie 2012-2020

gezien om doelstellingen op dit gebied te realiseren. Het
project ‘Levenspad’, de aanplant van wilgen langs het
Havenspoorpad, is een uitvloeisel van het beleid van de
genoemde meerjarenvisie.
In Charlois is voortvarend ingezet op het vernieuwen
van de wijken. De corporaties hebben een ambitieuze
herstructurering in gang gezet voor Zuidwijk en Pendrecht.
De deelgemeente heeft tevens behoefte aan een duurder
segment woningbouw om meerdere doelgroepen aan
te trekken en een wooncarrière mogelijk te maken. De
omgevingskwaliteit van de A15 zone wordt gezien als
aantrekkelijk voor dit segment.
3.4 Sport en recreatie
Het belang van recreatieve fiets- en wandelverbindingen
tussen de A15 en de wijken Zuidwijk en Pendrecht is
benoemd in het deelgemeentelijke beleid, zowel in het
‘Masterplan Zuidwijk 2005’ als in de visie ‘Pendrecht
2020’. Het gaat hierbij om doorsteken vanuit de wijk met
langzaam verkeer naar en over het Havenspoorpad
De Stadsvisie noemt verder expliciet de rol van de A15
zone in het verbeteren van (recreatieve) verbindingen
tussen groenstructuren zoals het Zuiderpark en
landschapspark Buytenland. Ook het beleid van de
Stadsregio Rotterdam en van de provincie Zuid-Holland
in het ‘Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020’ en de
‘Provinciale Structuurvisie’, noemt de rol van A15 zone
als schakel tussen Rotterdam en het ommeland. De al
eerder genoemde nieuwe noord-zuidverbindingen zijn een
uitvloeisel van dit beleid.
Omdat het Zuidelijk Randpark op het grondgebied van
Barendrecht deel uitmaakt van de A15 zone, is het beleid
van Barendrecht eveneens van belang voor deze visie.
Barendrecht richt zich op het ontwikkelen van recreatief
programma in dit buitengebied.
Ander relevant beleid betreft het beleid op sport,

opgenomen in de ‘Sportnota Rotterdam’. De
deelgemeente Charlois heeft op basis van dit beleid een
breed programma dat inzet op meer sportbeoefening door
kinderen en volwassenen, een belangrijke opgave voor
Charlois.
3.5 Duurzaamheid
Niet in de laatste plaats speelt het ‘Programma Duurzaam’
een rol in de ambities van de stad. Rotterdam moet
schoner, groener, gezonder en aangenamer worden voor
haar bewoners. Het Programma Duurzaam betreft tien
punten:

3.6 Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat de A15 zone een
breed spectrum aan mogelijkheden biedt om het beleid
van de stad en van de deelgemeente ten aanzien van
economie, wonen, recreatie, groen en buitenruimte, sport
en duurzaamheid te realiseren. In de bijlage van deze visie
is het diverse relevante vigerende beleid meer uitgebreid
omschreven

1. Vooroplopen bij het verminderen van de CO2 uitstoot.
2. Energie-efficiëntie verbeteren.
3. Omschakelen naar duurzame energie en biomassa als
grondstof.
4. Duurzame mobiliteit en transport bevorderen.
5. Geluidsoverlast verminderen en schone lucht
bevorderen.
6. De stad groener maken.
7. Duurzame investeringen vergroten en duurzame
producten en diensten bevorderen.
8. Het draagvlak vergroten voor duurzaamheid in
onderwijs en onderzoek.
9. Voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.
10. Duurzame gebiedsontwikkeling bevorderen.
Ook de A15 zone kan een bijdrage leveren ten aanzien
van duurzaamheid.
Een belangrijke kans ligt op het gebied van
waterberging. Voorts kan het perspectief van
duurzame gebiedsontwikkeling toegepast worden op
de A15 zone: ‘slow development’. Het combineren
van cultuurhistorische, recreatieve, ecologische en
economische kwaliteiten in het gebied en het toegankelijk
maken van het gebied voor de inwoners van Rotterdam
draagt bij aan duurzame, want blijvend aantrekkelijke
kwaliteit van wonen en leven in en om het gebied.
Visie A15 zone 2030
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Beschrijving van de A15 zone, de locaties

1
2
3
4
5
6
7
8

Charloisse Lagedijk, Smithoekseweg en de Dorpshof
Charloisse Poort
De Lage Weide
Sportcomplex Transvalia
Drechterweide		
Charloisse Begraafplaats
Sportcomplex Zuiderparkweg
Waterdriehoek
Zuidelijk Randpark
(gemeente Barendrecht)
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4. GEBIEDSVERKENNING EN -ANALYSE
4.1 Inleiding
Zoals in hoofdstuk 1 omschreven, ligt een belangrijke
aanleiding voor deze visie in het substantiële aantal
ontwikkellocaties in het gebied. Met deze visie worden
ontwikkelperspectieven voor deze locaties getoetst
en wordt in beeld gebracht wat dit in zijn totaliteit kan
betekenen voor de A15 zone, voor Charlois en voor
Rotterdam.
Voor de analyse zijn de sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen van de A15 zone geïnventariseerd. Ten
behoeve van verdere verdieping van de gebiedsanalyse
hebben onder meer een ‘quickscan Cultuurhistorie’
en een ‘quickscan Milieu’ plaatsgevonden. Diverse
ontsluitingsstudies zijn uitgevoerd. Ook zijn de functies
wonen, werken, en recreëren en sporten (en de daaraan
verbonden marktvraag) verkend en zijn de mogelijkheden
voor onderlinge synergie in beeld gebracht. Het
doel van de studies en quickscans is het stellen van
randvoorwaarden en onderzoek naar marktvragen om
richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen.
4.2 Ontwikkelingslocaties en marktvraag
In de A15 zone liggen diverse ontwikkellocaties.
De landbouwgrond in de Waterdriehoek is in divers beleid
aangewezen als kansrijk voor bijzondere woonmilieus.
In het Waterplan Charlois / Feyenoord is het gebied ook
aangewezen als locatie voor waterberging van circa 2.8
hectare.
De locatie sportcomplex Zuiderparkweg is momenteel in
gebruik bij diverse sportverenigingen. Met het doortrekken
van de Zuiderparkweg naar Barendrecht wordt deze
locatie ook vanuit Barendrecht uitstekend bereikbaar.
Daarmee ontstaan goede randvoorwaarden voor

ontwikkeling. Gedacht kan worden aan een centrum voor
breedtesport, commerciële sport en bij het programma
passende (commerciële) voorzieningen.
De locatie Lage Weide is feitelijk een cluster van
deellocaties. Twee deellocaties bieden tijdelijke
huisvesting aan zorginstellingen en zijn na 2014 weer
vacant voor ontwikkeling. Het derde deelgebied huisvest
de voetbalvereniging TOGR met drie voetbalvelden.
Deze locatie kan benut worden voor functies waar in
Rotterdam grote vraag naar is. Gedacht kan worden aan
economische functies zoals kleinschalige bedrijvigheid,
aan zorg en aan woon-werkcombinaties.
Ook aan de historische linten liggen nog bouwvlekken die
zich lenen voor de ontwikkeling van woningen, woonwerkcombinaties of kleinschalige bedrijvigheid.
Bij de hierboven genoemde locaties zal, indien de
voorgestane ontwikkeling daadwerkelijk gerealiseerd gaat
worden, het bestemmingsplan gewijzigd dienen te worden.
Op het bedrijventerrein Charloisse Poort liggen nog
enkele zichtlocaties waar ontwikkelingen plaats kunnen
vinden. Het betreft de locatie aan de entree van de
Charloisse Poort vanaf de Groene Kruisweg, waar in het
verleden de Nederlandse Dagbladunie was gevestigd. Een
andere locatie ligt aan de entree van de A15 zone vanaf
Barendrecht, direct aan de Zuiderparkweg. Deze locaties
hebben de bestemming bedrijvigheid in het huidige
bestemmingsplan.
In totaal gaat het om ca 35 hectaren grond waarvan ca
20 hectaren gemeentelijke grond. Gezien de diversiteit
aan functies die geaccommodeerd kunnen worden, is dit
een grote kans voor de deelgemeente Charlois en voor
Rotterdam.
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Vanuit de markt is er veel belangstelling en vraag om
te ontwikkelen in de A15 zone. De Nota Werklocaties
2030 benoemt de grote vraag naar ruimte voor bedrijven
in de logistieke sector, maar ook naar kleinschalige
bedrijfsruimte. Vanuit de zorgsector is grote vraag naar
ontwikkellocaties. Het betreft deels zorginstellingen die
tot de top 10 van grote zorginstellingen van Rotterdam
behoren (Visie Zorgeconomie Rotterdam 2015). Ook ten
aanzien van woningbouw is er belangstelling van zowel
grote als kleinere ontwikkelaars om woonprogramma
te ontwikkelen in het gebied. Verder zijn er particuliere
inwoners in het gebied die belangstelling hebben voor
het toevoegen van een woning op hun kavels. De
verwachting is dat met de verdere ontwikkeling van
recreatieve routes de vraag zal toenemen naar ruimte
voor vestiging van recreatieondersteunende horeca
of andere recreatiegerichte bedrijvigheid. Ten aanzien
van het sportcomplex Zuiderparkweg heeft de markt,
in combinatie met de sportverenigingen, belangstelling
getoond voor ontwikkeling van een sportcentrum.
4.3 Sterkten, zwakten, kansen, bedreigingen
Het blijkt dat de vraag naar ruimte vanuit diverse sectoren
substantieel is. De vraag is nu hoe sturing te geven aan
lopende en toekomstige initiatieven, op een zodanige
manier dat de kwaliteiten van het gebied niet verloren
raken maar juist versterkt worden. Tegelijkertijd speelt
de vraag hoe de mogelijkheden in het gebied antwoord
kunnen geven op het beleid en de ambities van de
(deel-)gemeente op het gebied van wonen, werken,
recreëren, sporten, groen, water en duurzaamheid.
De inventarisatie van sterkten, zwakten, kansen
en bedreigingen (SWOT) geeft een beeld van het
spanningsveld.
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Tekst uit quickscan Charloisse Lagedijk

Songtekst: Gerard Cox - “De Charloisse Lagedijk”
Zomeravond, zeven uur
Even na het eten
De zon, een rode bal van vuur
En alle koeien vreten
refr.:
Niets van het geluk van later was daaraan gelijk
We liepen samen op de Charloisse Lagedijk
O, de schooldag was weer om
Maar het huiswerk wachtte
Samen toch een eindje om
We praten wat en lachten
refr.
We waren zestien, zeventien
En de stad was ver
Heel in de verte bouwden ze pas flats
Maar het was dan ook nog lang nog
O, lang nog geen negentienzestig
Zomeravond, zeven uur
Het hele leven voor ons
Maar dat maakte bang, we vluchtten
In ‘t geluk vlak bij ons
refr.
Samen op de Charloisse Lagedijk...
Tekst: Gerard Cox, Muziek: Jim Croce
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4.4 Resultaten studies en inventarisaties in het kader
van visie A15 zone

SWOT analyse A15 zone

Sterkten
- Charloisse Lagedijk: sterke identiteit
- Cultuurhistorie, sfeer, karakter
- Groen, diversiteit parken en landschappen,
landschappelijke kwaliteiten
- Bijzonder woonmilieu, 'vrijbuitermilieu'
- Gevarieerd werkmilieu: aan lint woonwerkmilieu, op Charloisse Poort logistiek en
detailhandel
- Nabijheid A15 Snelweg: zichtlocaties voor
bedrijven in Charloisse Poort
- 'Splendid Isolation'

Kansen
-

De nieuwe noord-zuidverbindingen geven
impuls aan schakelfunctie A15 zone
Veel ontwikkellocaties
Wonen: potentie voor hoger segment,
waterrijke milieus, woon-werkmilieus en
vrijbuitermilieu
Werken: mix van mogelijkheden: woonwerkcombinaties, bedrijvigheid, zorg,
detailhandel, vrijetijdssector
Recreëren: noodzaak waterberging wordt
ingezet voor ‘waterpark’ in Waterdriehoek
Sporten: ruimte voor sportvoorziening,
gebruiken als sociaal knooppunt
Duurzaamheid: o.a. mogelijkheid
waterberging en behoud cultureel erfgoed

Zwakten
-

Auto bereikbaarheid: beperkt
laadvermogen Charloisse Lagedijk
Bedrijventerrein geen smoel, zeer stenig
Versnippering door vele barrières
Auto bereikbaarheid: entree Charloisse
Poort v.a. Groene Kruisweg is
aandachtpunt
Milieubeperkingen: geluid en fijnstof
Isolement

Bedreigingen
-

Conflicterende programma’s
Overbelasting Charloisse Lagedijk door
verkeer
Cultuurhistorie in verdrukking door
ontwikkelingen
Kwijtraken van groen en vrije ruimte
Verdere verrommeling
Verlies identiteit na ontsluiting gebied

In de bijlage van deze visie zijn de verschillende
inventarisaties, studies en quickscans benoemd die
opgesteld zijn ten behoeve van deze visie. Deze zijn
integraal verwerkt in dit rapport. In onderstaande
paragraaf worden de quickscans en studies op gebied
van cultuurhistorie, ontsluiting en milieu expliciet benoemd
vanwege hun grote belang voor de visie.
4.4.1 Quickscan Cultuurhistorie Charloisse Lagedijk
In het bestaande stedelijke beleid wordt veel waarde
gehecht aan behoud van cultuurhistorie. In de Stadsvisie
is de kernbeslissing opgenomen dat de stad het
cultuurhistorische erfgoed waar mogelijk behoudt en
versterkt. De onderstaande beoordeling van het gebied
is uitgegaan van historische, stedenbouwkundige en
architectuurhistorische elementen.
- De historische betekenis van de A15 zone is gebaseerd
op het belang van de dijk en de ontwikkelingsgeschiedenis
van het gebied. Deze dijk maakt al eeuwenlang deel uit
van de hoofdstructuur van dijken en wegen op het eiland
IJsselmonde. Van oudsher stonden aan de dijk woningen
en (boeren-)bedrijven met de land- en tuinbouwgronden
aan weerszijden. De Charloisse Lagedijk, de Dorpshof(laan), de Smitshoekseweg en de resterende authentiek
verkavelde open poldergrond zijn van historische
betekenis.
- De Charloisse Lagedijk heeft een cultuurhistorische
betekenis als beschermende, waterkerende functie. Deze
functie heeft de dijk vanaf de veertiende eeuw gehad.
- Het totale bebouwingensemble is van
stedenbouwkundige en architectuurhistorische betekenis
vanwege het silhouet. Kenmerkend is de situering van de
boerderijen die strak tegen de dijk zijn aangebouwd. De
waarde zit in het totale ensemble van oude en nieuwere
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Charloisse Lagedijk

Wegencategorisering 2008 (RVVP)
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de Charloisse Lagedijk
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Programma ontsluiten op
de Driemanssteeweg
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gebiedsontsluitingsweg

Principeontsluitingen
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bebouwing met een diversiteit aan verschijningsvormen
(villa’s, dijkwoningen, boerderijen, oude winkelpandjes,
bedrijfjes, kapel) en de vele doorkijken naar het
omliggende land.
De conclusie is dat een zeer groot deel van de A15 zone
historisch waardevol is:
“Het gehele ensemble van het beoordelingsgebied
tussen Zuidwijk en de snelweg A15, met de historische
structuur, het profiel en de bijbehorende bebouwing van
de Charloisse Lagedijk, de Dorpshof en de Dorpslaan,
Smitshoekseweg, het tracé van de voormalige
Havenspoorlijn en de resterende open gronden van
de - nog authentiek verkavelde - polders Charlois en
Oud Pendrecht aan weerszijden van de dijk en de
polderwegen, is historische waardevol.”
De aanbeveling vanuit de quickscan is om in te zetten op
behoud en versterking van cultuurhistorische waarden.
Concreet betekent dat: richtlijnen voor het bouwen aan
de historische linten, richtlijnen voor de inrichting van het
Havenspoorpad en richtlijnen voor de ontwikkellocaties.
Ook de aanleg van de grote wateropgave, conform het
deelgemeentelijk Waterplan Charlois / Feyenoord, dient
plaats te vinden conform richtlijnen die recht doen aan de
historische en landschappelijke waarden van het gebied.
4.4.2 Bereikbaarheid
Aansluiting op het stedelijk wegennet
Aan de oostzijde is de A15 zone via de Langenhorst
in noordelijke en zuidelijke richting verbonden met het
stedelijk wegennet. Het westelijk deel van de A15 zone is
via de Groene Kruisweg op het stedelijk wegennet en op
de rijksweg A15 aangesloten.
Het gebied wordt in het midden in noord-zuid richting
doorsneden door de Zuiderparkweg. Binnenkort wordt
deze verlengd en verbonden met de Rhoonse Baan
waardoor de gemeenten Rotterdam en Barendrecht
nog beter met elkaar verbonden zullen worden. Met

het doortrekken van de Zuiderparkweg zal ook het
bedrijventerrein Charloisse Poort vanuit zuidelijke richting
beter bereikbaar worden.
Ontsluiting op gebiedsniveau
Voor het bedrijventerrein Charloisse Poort is de
Driemanssteeweg de ontsluitingsweg. De aansluiting
van de Driemanssteeweg op de Groene Kruisweg op
piekmomenten lijkt een aandachtspunt te zijn. In de
regionale verkeersstudie wordt onderzocht of maatregelen
noodzakelijk zijn om het gebied nu en in de toekomst
bereikbaar te houden.
Dwars door het gebied loopt in de oost-westrichting het
karakteristieke dijklint, de Charloisse Lagedijk. Deze al van
oudsher aanwezige verbinding zorgt voor de ontsluiting
van de langs de dijk gelegen woningen en functies. Ook
de Smitshoekseweg, de Dorpshof en de Krabbedijkestraat
zijn op de dijk aangetakt. Het dijkprofiel is smal, waardoor
er beperkingen zijn aan de maatvoering en capaciteit van
deze weg. Om het karakter van de dijk te behouden dient
dit gerespecteerd te worden. Halverwege wordt de dijk ter
hoogte van de Zuiderparkweg geknipt, waardoor de dijk is
opgedeeld in een oostelijk en een westelijk deel.
In de toekomst zal de Heulweg niet meer als
wegverbinding tussen de Charloisse Lagedijk en
Barendrecht in stand worden gehouden. De route
wordt aangepast en geschikt gemaakt voor een nieuwe
waterverbinding (de Blauwe Verbinding). Om de
bereikbaarheid van het gebied te garanderen komt er
een nieuwe verbinding met de Zuiderparkweg. Door deze
nieuwe verbinding op de juiste locatie aan te sluiten, wordt
het risico op sluipverkeer kleiner gemaakt.
Openbaar vervoer
De rol van openbaar vervoer is zeer beperkt in de A15
zone, wat zowel voor het bedrijventerrein geldt als
voor de Charloisse Lagedijk. De tramverbinding tussen
Rotterdam en Barendrecht heeft een halte ter hoogte van
de Langenhorst. Op kleine schaal wordt groepsvervoer
Visie A15 zone 2030

georganiseerd door particuliere bedrijven. Dit soort
initiatieven moet worden aangemoedigd. De metrohalte
met P+R voorziening ‘Charloisse Poort’ kan op termijn een
bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van het
bedrijventerrein.
De A15 zone als recreatieve schakel: de
langzaamverkeerroutes
Het gebied is goed verbonden met de Rotterdamse wijken,
maar minder goed met de zuidelijke buurgemeenten en
buitengebieden. Zo zijn fietspaden als het Kalverpad
en het Havenspoorpad duidelijk herkenbaar, goed
bewegwijzerd en van hoge kwaliteit. Het bedrijventerrein
is aangesloten op de routes, maar op het terrein zelf
zijn nagenoeg geen fietsvoorzieningen. Door het gehele
gebied lopen diverse voetpaden.
De noord-zuidverbindingen schieten echter nog tekort.
Met de komst van de Groene en Blauwe Verbinding en het
doortrekken van de Zuiderparkweg (met fietspad) richting
Barendrecht zal hier verandering in komen. Het is van
belang om bij planvorming ten aanzien van toekomstige
ontwikkellocaties in te zetten op het verder versterken
van langzaamverkeerroutes en ontbrekende schakels,
zodat de A15 zone goed kan functioneren als recreatieve
schakel.
Ontsluiting van de ontwikkellocaties
In de A15 zone is een aantal potentiële ontwikkellocaties
benoemd. In een aantal studies is bekeken wat de
mogelijkheden zijn voor ontsluiting van deze locaties.
Het evenwicht tussen nieuw programma en de toename
van verkeer blijkt een belangrijk aandachtspunt.
Uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe ontwikkelingen
niet ten koste mogen gaan van het historische karakter
van de Charloisse Lagedijk. Van een deel van het
programma voor de Waterdriehoek en Lage Weide is
het de intentie dat dit via de Charloisse Lagedijk wordt
ontsloten. De inzet is dat deze ontsluitingen plaatsvinden
dichtbij de aantakkingen van de Charloisse Lagedijk op
de Langenhorst, op de Zuiderparkweg of respectievelijk
25
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Geluidsbelasting metro en Betuweroute
Geluidsbelasting industrie boven de 55 dB

Geluidsbelasting
Informatie is afkomstig van DCMR, quikscan Milieu feb. 2010
Deze kaarten zijn indicatief. Precieze kaarten zijn bij DCMR verkrijgbaar

Geluidsbelasting industrie 50-55 dB
Geluidsbelasting auto
Zuiderparkweg, kans op geluidsontwikkeling
Externe veiligheid snelweg (80meter)
Externe veiligheid transportroutes (200 meter)
Molenbiotoop
LPG punt

Externe veiligheid
Deze kaart is indicatief (info afkomstig van Waterschap, deelgemeentelijk
Waterplan Charlois / Feijenoord 2011-2016
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Charloisse Lagedijk
Toekomstig gemaal
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op de Groene Kruisweg. Zodoende wordt de dijk ontzien.
Doordat de dijk zijn beperkingen heeft voor wat betreft
de maximale belasting, zal dit ook grenzen stellen aan
de omvang en het soort programma dat toegevoegd kan
worden. Het sportcomplex Zuiderparkweg wordt via de
Zuiderparkweg ontsloten.
4.4.3 Milieurandvoorwaarden
De aanwezigheid van de infrastructuur met A15 snelweg,
metro en Betuwelijn en het gegeven van de Waal- en
Eemshaven, brengt milieubeperkingen met zich mee ten
aanzien van geluid, lucht (fijnstof) en veiligheidsrisico’s.
De aanwezigheid van de Pendrechtse Molen in het
Zuidelijk Randpark is de reden voor een zogenaamde
molenbiotoop.
Ten aanzien van geluid spelen twee positieve
ontwikkelingen voor het gebied. Bij de verbreding van
de A15 snelweg zal ‘stil’ asfalt gelegd worden waardoor
de geluidbelasting in de gehele A15 zone afneemt.
Verder is in het kader van het project Stadshavens de
reservering van zones voor geluidsbelasting als gevolg
van dit industrieterrein afgenomen. Deze belemmering is
daardoor verminderd. Door het westelijk deel van de A15
zone lopen een metro- en de Betuwelijn. Ook hier dient
rekening mee te worden gehouden.
In verband met externe veiligheid en groepsrisico lopen
veiligheidszones langs de infrastructuur. Langs de
A15 mag tot 80 meter niet gebouwd worden. Langs de
Betuweroute geldt een veiligheidszone van 30 meter.
Rondom beide infrastructuren ligt een aandachtsgebied
van 200 meter waar een afweging moet worden gemaakt
of een plan uit oogpunt van veiligheid verantwoord is, of
met maatregelen verantwoord is te maken. Ook een aantal
bedrijfslocaties, zoals het LPG-tankstation, heeft een
veiligheidszone en een aandachtsgebied om zich heen.
De luchtkwaliteit is eveneens een aandachtspunt.
Voor groepen zoals kinderen, ouderen en zieken wordt

langdurig verblijf binnen een afstand van 300 meter van
een snelweg afgeraden. Dat geldt ook voor de beoefening
van duursporten.
Aan de oostkant van het plangebied staat een molen met
bijbehorende molenbiotoop. Er gelden extra regels voor
wat betreft bouwen zodat er geen hoge, windvangende
bebouwing komt rond de molen.
Geconcludeerd kan worden dat de milieusituatie in
de ‘rechtervleugel’ van het plangebied woningbouw
toestaat, waarbij rekening gehouden moet worden met
maximale bouwhoogten binnen de invloedszone van de
molenbiotoop. De ‘linkervleugel’ van de A15 zone heeft
in sterkere mate met milieubeperkingen t.a.v. met name
geluid te maken vanwege de Waalhaven. Ontwikkelingen
dienen daarom aan meer aanvullende voorwaarden te
voldoen.
Het ‘Deelgemeentelijk Waterplan Charlois / Feyenoord’
geeft aan dat op het diepste punt in het plangebied, de
Waterdriehoek, 2.8 ha water aangelegd dient te worden
en bij het sportcomplex De Lage Weide 0,3 ha. Daarnaast
moeten er aan de westkant van het plangebied twee
nieuwe oppervlaktewatergemalen geplaatst worden om
het gebied beter door te kunnen spoelen. De planning
hiervoor is 2014. Tevens is er een tekort aan bluswater
bij het bedrijventerrein Charloisse Poort. De oplossing
van deze wateropgaven is maatwerk en kan meeliften op
ontwikkelingen, in nauw overleg met het Waterschap.
4.5 Gebiedsanalyse
De Charloisse Lagedijk maakt deel uit van de eeuwenoude
hoofdstructuur van dijken en wegen. De dijk is aangelegd
in de 14e eeuw. De lintbebouwing aan de dijk is
eeuwenoud. De ontwikkelingen in de vorige eeuw (aanleg
Havenspoorlijn, A15 snelweg, metro en Betuwelijn) hebben
geleid tot een situatie van relatieve isolatie, waardoor het
gebied weinig bekend is bij Rotterdammers. Mede door
deze barrières is de A15 zone ondanks de oprukkende
Visie A15 zone 2030

Culthuurhistorie: de Charloisse Lagedijk

27

De Blauwe Verbinding

De Charloisse Lagedijk

• Leidend is de Charloisse Lagedijk
• Gebied is een schakel
• Gebied biedt ruimte aan noden van Zuid

A15 zone, de gouden mix, een gefundeerd visioen
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stedelijke verdichting een afgeschermde staalkaart van
Hollandse cultuurhistorie gebleven.
Uit de ‘quickscan Cultuurhistorie’’ bleek dat het gebied
van grote waarde is. Genoemd wordt het cultuurhistorisch
ensemble: het geheel van oude en nieuwere architectuur
aan de Charloisse Lagedijk, de structuur van de dijk, de
van oudsher waterkerende functie, de doorkijken naar
(deels) authentiek verkaveld landschap, de uitstraling en
sfeer, het vrijbuiterkarakter en de afwisseling van wonen
en werken. Daarop aansluitend zijn het groene karakter en
de verschillende typen landschap met daarin de restanten
van het cultuurhistorisch landschap, bij uitstek een kracht
van het gebied. Cultuurhistorisch landschap is schaars in
Rotterdam, het behoud ervan wordt hoog gewaardeerd
(Stadsvisie).
De A15 zone is in potentie ook een schakelgebied
tussen Rotterdam, de buitengebieden en de zuidelijke
buurgemeenten. Met de komst van de nieuwe
verbindingen: de Groene en de Blauwe verbinding en de
Zuiderparkweg, wordt een sterke impuls gegeven aan
deze schakelfunctie. De buitengebieden worden veel
meer toegankelijk voor Rotterdammers. De routes door
de A15 zone zullen meer gebruikt worden, waardoor de
betekenis van het gebied zal toenemen. Het is een kans
om de spin off van deze nieuwe ontstane situatie zo goed
mogelijk uit te nutten. Een aandachtspunt is om bij verdere
toekomstige ontwikkelingen het recreatieve profiel van het
Zuiderpark, de A15 zone en de buitengebieden op elkaar
af te stemmen zodat deze aanvullend en niet concurrerend
zijn. Hiervoor zal een ‘quickscan Recreatie en Sport’
opgesteld worden.

Poort liggen nog enkele locaties die ontwikkeld kunnen
worden, deze locaties hebben echter al de bestemming
bedrijvigheid in het huidige bestemmingsplan. Bij deze
ontwikkelingen kunnen beleidsdoelstellingen op gebied
van wonen, werken, sporten, recreëren, waterberging en
duurzaamheid meeliften.
De ontsluitingsstudies geven aan dat indien de kwaliteiten
van de dijk gerespecteerd worden, de toename van
verkeersbewegingen op de dijk genormeerd dient te
worden. Het evenwicht tussen nieuw programma en
toename van verkeer is een belangrijk aandachtspunt.
De consequentie van de keuze voor behoud van het
‘ensemble’, zoals omschreven in paragraaf 4.4.1 betekent
dat er beperkingen zijn ten aanzien van het programma
dat toegelaten kan worden in het gebied.
Bij analyse van de zwakten en bedreigingen blijkt dat
de A15 zone kwetsbaar is. Nieuwe woningbouw en
bedrijvigheid die in sfeer en maatvoering niet aansluit bij
het huidige gebied doet juist af aan de ‘kracht’ ervan. Het
gebied biedt kansen ten aanzien van wonen en werken.
Maar bij de inzet op nieuw programma dient behoedzaam
gepland te worden en vasthoudend omgegaan te worden
met principekeuzes die zorg dragen voor behoud van de
kwaliteit van het gebied. In de visie A15 zone zijn daarom
principekeuzes gemaakt op basis waarvan globale
richtlijnen zijn opgesteld. Deze kernpunten worden hierna
benoemd.

In de A15 zone liggen drie potentiële ontwikkellocaties,
namelijk de Waterdriehoek (kansrijk voor wonen en
voor zorginstelling), het sportcomplex Zuiderparkweg
(potentie als sportlocatie) en de locatie Lage Weide /
TOGR (potentie voor een mix van economische functies
en wonen). Aan het historische dijklint zijn nog diverse
bouwvlekken. Ook op het bedrijventerrein Charloisse

4.6 Conclusie
Op basis van de bovenstaande analyse worden drie
kernpunten die ten grondslag liggen aan de visie als volgt
benoemd:
1. Leidend voor de visie is het behoud van
cultuurhistorie, de Charloisse Lagedijk en de
landschappelijke kwaliteiten. Het gaat hierbij om het
‘ensemble’ van waardevolle kenmerken en elementen
zoals benoemd in de voorgaande paragraaf. Deze
kwaliteiten zijn uniek in Rotterdam, cultuurhistorisch
erfgoed is schaars. De Stadsvisie en deelgemeentelijk
beleid onderschrijven het belang van het behoud van
cultuurhistorisch erfgoed. Het is waardevol voor de
(variatie in) woon- en leefkwaliteit en recreatie.
2. Versterking van de A15 zone als schakelgebied
tussen Rotterdam en het zuidelijke ommeland. De
nieuwe verbindingen: de Blauwe Verbinding, de Groene
Verbinding en de Zuiderparkweg geven een impuls aan
deze rol. Vanuit de visie wordt ingezet op het optimaliseren
van de schakelfunctie van dit gebied voor Rotterdam en
het benutten van de spin off van deze verbindingen.
3. Inspelen op de ‘noden van Zuid’: wonen, werken,
sporten en recreëren.
Er zijn aanzienlijke kansen om in te spelen op
beleidsprioriteiten van Rotterdam en van Charlois. Er zijn
aanknopingspunten voor vrijwel al het relevante beleid
dat ingezet wordt voor de revitalisering van Zuid. Echter,
om de kwaliteit van het gebied te behouden dient er
behoedzaam ingezet te worden op nieuw programma. Bij
het inzetten op de ‘noden van Zuid’ is het eerste kernpunt
leidend.
In het opvolgende hoofdstuk worden de genoemde
kernpunten nader geanalyseerd en in beeld gebracht.
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5. DE DRIE KERNPUNTEN VAN DE VISIE A15 ZONE
5.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk zijn op basis van de analyse
drie kernpunten benoemd. Samengevat betreft het de
volgende punten:
- Handhaving van cultuurhistorie, Charloisse Lagedijk en
landschappelijke kwaliteit als leidend principe voor de A15
zone.
- Versterking van de A15 zone als schakelgebied tussen
Rotterdam en ommeland. De spin off van nieuwe noord–
zuidverbindingen hiervoor benutten.
- Inzetten op de ‘noden van Zuid’: wonen, werken,
sporten, recreëren en duurzaamheid.
Deze kernpunten worden in de volgende paragrafen
verder geanalyseerd en uitgewerkt en leveren een aantal
richtlijnen op waaraan ontwikkelingen getoetst kunnen
worden. Het consequent toepassen van de richtlijnen
resulteert in een gebied met een toegevoegde waarde
voor Rotterdam en ommeland.
5.2 Cultuurhistorie, Charloisse Lagedijk en landschappelijke kwaliteit
5.2.1 Toelichting op het kernpunt
De huidige sfeer en landschappelijke karakteristieken
in het gebied, met de Charloisse Lagedijk als leidend
principe, bieden een krachtige basis voor een toekomstig
gebied met een authentieke en hoogwaardige identiteit.

daarin het beste van twee werelden: gelegen in de stad
maar met de karakteristieken van het landelijk gebied.
Ook binnen de A15 zone is er een diversiteit
aan landschappen. Herkenbaar zijn het oude
agrarische zeekleilandschap met nog deels origineel
verkavelingpatroon, de kamerstructuur van de sportvelden
en de parken van de Drechterweide en het Zuidelijk
randpark. De Charloisse Lagedijk verbindt deze
landschappen. De samenhang tussen de dijk en het
achterliggende landschap wordt onder meer geborgd door
doorkijken vanaf de dijk.
Het cultuurhistorische zeekleilandschap werd vanuit
de dijk en een stelsel van rechte wegen in de polder
verkaveld. De Smitshoekseweg is een voorbeeld van
zo’n rechte weg. Hierdoor komt men verschillende
kavelrichtingen tegen: soms haaks op de dijk, soms
haaks op een ontginningsweg zoals bij Dorpshof deels
nog zichtbaar is. In de Waterdriehoek is de kenmerkende
verkaveling haaks op de dijk nog goed zichtbaar. Doordat
de dijk geen rechte lijn is, vormt ook de verkaveling
geen rechthoeken maar zitten hier verdraaiingen in.
De verkaveling haaks op de dijk is deels nog terug
te vinden in het Zuidelijk Randpark en vormt ook de
stedenbouwkundige ondergrond van de begraafplaats en
van de Charloisse Poort.

Landschap
De A15 zone bevindt zich in de overgang van stad naar
landschap. Het gebied is onderdeel van een reeks
landschappen: het Zuiderpark (stadspark), het Zuidelijk
Randpark, het landschapspark Buytenland en uiteindelijk
het regionale landschap van de Oude Maas. De A15 zone
neemt de positie van middenlandschap in en verenigt

Grootschalig boscomplex Waterpartij

Oorspronkelijke verkaveling

Recreatieweide

Randpark, boscomplexen, waterpartijen en recreatieweides

Verschillende verkavelingsrichtingen

De Charloisse Lagedijk

Waterdriehoek, verkaveling haaks op de dijk
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Oorspronkelijke verkaveling

Zeer stenig met weinig groene kwaliteit

Bedrijventerrein Charloisse Poort

Essen langs het westelijk trace van de Charloisse Lagedijk

heuvel Drechterweide

Drechterweide, parkinrichting
met gebogen paden en

hoogteverschillen

TOGR, sportvelden
omzoomd door bomen
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De Drechterweide

Bosschages rond de sportvelden

Bij de sportlocaties van het sportcomplex Zuiderparkweg,
Transvalia en TOGR wordt de structuur bepaald door
sportvelden, omzoomd door bomen. Tot slot zijn er de
parken: de Drechterweide met een parkinrichting dateert
uit de jaren ‘70 en wordt getypeerd door een voor die tijd
kenmerkende interpretatie van de Engelse Landschapsstijl
met gebogen paden en hoogteverschillen. Het Zuidelijk
Randpark daarentegen is meer gebaseerd op de
oorspronkelijke ondergrond en bestaat uit grootschalige
boscomplexen, waterpartijen en recreatieweides.
Opmerkelijk in het gebied is de Charloisse Poort. Ondanks
dat de oorspronkelijke verkaveling nog wel herkenbaar is,
is het zeer stenig aangelegd met weinig groene kwaliteit.
Hier valt nog een verbeterslag te maken.
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De begraafplaats
Charloisse Lagedijk, de weg
Bebouwing aan de dijk en de linten
De linten
Kaart met cultuurhistorische elementen

I
IV
III
II

Dijk, gebied tussen watersloten
Bebouwing binnen de dijk
Bebouwing buiten de dijk
Charloisse Lagedijk opgedeeld in vier gebieden
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Charloisse Lagedijk
Het belangrijkste cultuurhistorische element in het gebied
is de Charloisse Lagedijk. Deze dijk loopt als historisch
lint van ongeveer vijf kilometer over de hele breedte van
de A15 zone. De dijk maakt samen met de Schulpweg
en de Kromme Zandweg deel uit van een eeuwenoude
hoofdstructuur van dijken en linten.
De dijk heeft geen eenduidig profiel, maar bestaat uit vier
gebieden met ieder zijn eigen kenmerken. Het westelijk
deel bestaat uit een relatief brede dijkzone met een goed
waarneembaar hoogteverschil (de hoge dijk). Dit gedeelte
wordt begeleid door een essenbeplanting en kent aan
de zuidzijde over een gedeelte een parallelstructuur.
De bebouwing aan de noordzijde is extensief. Aan
de zuidzijde staat de bebouwing met name buiten het
dijklichaam. Het middelste gedeelte aan de westkant
wordt gekenmerkt door een relatief klein hoogteverschil
(hier is het echt een lage dijk) en een redelijk extensief
bebouwingspatroon. Opvallend is dat hier de watergang
dicht tegen de dijk aan ligt. Het groen bestaat in dit
gedeelte voornamelijk uit het groen van de tuinen en
aangrenzende sportcomplexen en parken. Kenmerkend
aan het middelste gedeelte aan de oostkant zijn de
vanuit de historie kruisende wegen: de Smitshoek,
de Smitshoekse weg en de Charloisse Lagedijk. De
bebouwing staat hier relatief dichter op elkaar en op de
weg. Dit stuk kent daardoor minder groen. Het oostelijk
deel wordt met name gekenmerkt door het dichte
bebouwingspatroon met bebouwing tot aan het wegprofiel
(de dichte dijk). Het groen is hier minder dominant
aanwezig en openbaart zich meer in de doorgezichten
naar het achterliggende landschap.
Met name het westelijk deel van de dijk heeft een
heel duidelijk merkbaar hoogteverschil (zie principe
doorsnede). Wie over de dijk heen gaat kan door het
hoogteverschil de ruimte van de polder optimaal ervaren.
Het profiel van de dijk is smal. Dat heeft als consequentie
dat er beperkingen zijn aan de hoeveelheid verkeer die de
dijk kan hebben, wil het leefbaar en landelijk blijven.

zuid

noord

Doorsnede dijk deel I, maten zijn indicatief
zuid

zuid

noord

noord

Doorsnede dijk deel II, maten zijn indicatief

zuid

noord

Doorsnede dijk deel IV, maten zijn indicatief
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Zichtlijnen vanaf de dijk, op de Waterdriehoek

Schuurdeur aan de kopgevel

Zichtlijnen vanaf de dijk, richting Driemanssteeweg langs de
begraafplaats
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Wonen aan de dijk
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Zichtlijnen vanaf de dijk
Kenmerkend aan de structuur van de dijk zijn de zichtlijnen
vanaf de dijk naar het achterliggende gebied.
Vrijbuiterkarakter
Het dijklint heeft een sterke uitstraling, ademt de sfeer
van cultuurhistorie en is aantrekkelijk voor fietsers en
wandelaars. De sfeer aan de dijk is landelijk en dynamisch
tegelijk. Kenmerkend is het vrijbuiterkarakter. Dit begrip
geeft aan dat bewoners met veel individuele vrijheid vorm
hebben gegeven aan hun woning en woonomgeving. Er
is een grote variatie aan functies: wonen, kleinschalige
bedrijvigheid en voorzieningen, boomgaarden, het
houden van paarden en schapen. Een winkeltje voor
curiosa en een verkooppunt voor landbouwproducten
zijn kleinschalige trekkers. Woningen, oude schuren en
loodsen wisselen elkaar af. Vrijwel geen woning is gelijk
aan de andere. Het aanbod van woningen betreft veelal
het duurdere segment.

Reclamebedrijf in een oude
boerderij

Er zijn nog diverse bouwvlekken die mogelijkheden bieden
voor woningbouw, bedrijfsruimte of woon-werkcombinaties
aan het lint. Zo bieden de houten noodwoningen aan
de dijk op termijn mogelijkheid voor nieuwbouw en zijn
diverse historische panden geschikt voor herontwikkeling
(wonen, bedrijvigheid of horeca). Ook zijn er percelen
aan het lint die geschikt zijn voor zelfbeheer van de
buitenruimte.

Wonen

Paardenstal

Landwinkel

Bebouwing aan de dijk
De meeste historische gebouwen die direct aan de dijk
gesitueerd zijn, liggen met hun langsgevel aan de dijk.
Herkenbare elementen zijn de grote schuurdeuren die
aan de kopgevel van de gebouwen gesitueerd waren.
Verder liggen de gebouwen verspreid in lage dichtheden
langs de dijk. Het waren voorheen vaak grote schuren
met een woonhuis erbij. Er was een directe relatie tussen
het gebouw aan de dijk, de boerderij en de stukken grond
daarachter die met name voor agrarische doeleinden
dienden.

Kerk
Vrijbuiterkarakter
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Charloisse Lagedijk
Smithoekseweg en de Dorpshof / Dorpslaan
Smithoek
Projectgebied

Lange
lijnen
binnenbinnen
de polderde
Lange
lijnen

polder

Kaart uit 1936

Kaart uit 1936
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plaatjes voor bij hoofdstuk 5.2.1. lange
lijnen binnen de Polder

Lange lijnen binnen de polder
De Smitshoekseweg en de Katendrechtscheweg zijn
voorbeelden van lange lijnen die vroeger door de polder
heen liepen. De Katendrechtscheweg is behoorlijk
opgeknipt en moeilijk terug te vinden. Restanten hiervan
zijn de Dorpshof en de Dorpslaan. Woningen langs deze
lijnen staan vaak op een grote kavel met hun kopgevel
naar de weg. Daarnaast is er een flinke afstandplaatjes
tussen
voorde
bij hoofdstuk 5.2.1. lange
lijnen een
binnen de Polder
weg en de voorgevel. Hierdoor hebben deze lijnen
duidelijk groen karakter. De wegen zijn klein en smal met
vaak smalle slootjes. Bij de Dorpshof staat nog een aantal
knotwilgen.

De Smithoek, foto vanaf de Charloisse Lagedijk
De Smitshoek foto vanaf de Charloisse Lagedijk
De Smitshoekseweg

Verkavelingspatroon,Verkavelings
loodrecht
op de weg
patroon, loodrecht op de weg

De Dorpshof,

De Dorpshof, foto vanaf de Charloisse
De Dorpshof, foto vanaf de Charloisse Lagedijk
Lagedijk

Verkavelingspatroon,
loodrecht op de weg
Verkavelings patroon,
loodrecht op de weg
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Windsingels rond de fruitbomen

Knotwilgen in het Randpark
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Beplanting
Het karakter van het gebied wordt mede bepaald door de
beplanting die zich aan of op de dijk bevindt. Naast de
bomen op de dijk zijn er grofweg de volgende vormen van
opgaande beplanting aanwezig: beplante erven en tuinen,
boomgaarden, windsingels rondom sportvelden en de
bomen, bosplantsoen van de parkgebieden.
Opvallend is dat het merendeel van het groen geen
openbaar groen is maar onderdeel van de tuinen, erven en
sportcomplexen. Het openbaar groen bestaat voornamelijk
uit essen langs het westelijke tracé van de Charloisse
Lagedijk die niet volgens een vast stramien geplaatst
zijn. Es als typische dijkboom heeft cultuurhistorische
waarde. Het smallere oostelijk deel kent nagenoeg geen
bomenstructuur. Daarnaast zijn er de groenvoorzieningen
in de parken (Drechterweide en Zuidelijk Randpark).
Beeldbepalend zijn verder de Elzensingels rond de
boomgaarden aan de oostelijke kant en een aantal oude
landschappelijke lijnen met (knot)wilgen.
Ecologie
In de A15 zone ligt een kans om ecologische waarde te
creëren door in te zetten op verscheidenheid en diversiteit
van groen dat hoge waarde heeft voor flora en fauna. Ook
de relatie tussen ecologie, groen en waterberging is hierbij
een kans.
Agrarisch gebruik
Opvallend element is dat er langs de dijk en op het
dijklichaam nog steeds veel nutstuinen en agrarische
elementen zijn. Pluimvee, kleinvee en moestuinen houden
het gevoel van het boerenleven levendig. Sommige
percelen achter de bebouwing zijn daarnaast nog steeds
als agrarisch gebied in gebruik. Het agrarische gebruik
lijkt op de reguliere manier niet meer rendabel te zijn. De
landbouw in dit gebied moet zich omvormen waarbij het
combinaties moet zoeken met ander programma om te
kunnen blijven bestaan en zijn waarde te bewijzen. Op
plekken waar dit agrarische gebruik wordt vervangen
door ander programma is het de uitdaging om het

karakteristieke van het landschap niet verloren te laten
gaan.
Om bovengenoemde kwaliteiten te handhaven of te
verbeteren, is een aantal richtlijnen ontwikkeld waaraan
ontwikkelingen in gebied moeten voldoen. Omdat het
hier besproken kernpunt het leidend principe is van de
visie op de A15 zone, wordt een nadere uitwerking van
de richtlijnen door middel van facetnota’s vormgegeven.
Zo zal er een ‘facetnota Charloisse Lagedijk’ en
een ‘facetnota Landschap’ uitgewerkt worden. Deze
facetnota’s gaan gedetailleerder in op richtlijnen en
bouwstenen, zowel op het schaalniveau van het gehele
gebied als op het schaalniveau van een individuele kavel.
5.2.1 Toelichting op richtlijnen voor realisatie van het
kernpunt
1. De Charloisse Lagedijk wordt in landschap,
cultuurhistorie, functie en sfeer behouden en versterkt.
De Charloisse Lagedijk verbindt alle delen van het gebied
zowel fysiek als programmatisch. Daarmee is de dijk
het belangrijkste structurerende element in het gebied.
Richtlijnen zijn opgenomen in de ‘facetnota Charloisse
Lagedijk’. Het gaat hierbij onder meer om:
- Behoud diversiteit aan bebouwing en kavelgrootte
- Behoud beeldbepalende gebouwen
- Behoud dijkprofiel met typerende driedeling
- Behoud dynamiek: (mix aan functies) en menselijke
maat

- De structuur van het historische landschap benutten.
De wateropgaven dienen meegenomen te worden in
de ontwikkelingen en benut te worden om structuur en
kwaliteit te geven aan het gebied.
- Zichtlijnen naar het achterland handhaven en
realiseren.
- Belangrijke boomstructuren behouden en versterken.
- Bouwstenen ontwikkelen om op kavelniveau
landschappelijke kwaliteiten te generen. Te denken valt
aan het benoemen van typerende boomsoorten, principes
van (groene) kavelbegrenzingen etc. Voorbeelden:
Hoogvliet en landschappelijk kookboek Apeldoorn.
- Plannen stimuleren die het agrarische karakter in ere
houden. Te denken valt aan stadslandbouw, zelfbeheer
door zorginstellingen etc.
- Inzetten op groen en water met ecologische waarde.
3. Om de sfeer van landelijkheid en kleinschaligheid in
het gebied te behouden, wordt per gebiedsontwikkeling
specifiek gemaakt hoe de ontsluiting plaatsvindt, en wat
de toelaatbare normen zijn ten aanzien van de omvang
van het programma en ten aanzien van het aantal
verkeersbewegingen op de Charloisse Lagedijk.

Het cultuurhistorische ensemble wordt opgenomen in het
bestemmingsplan voor de A15 zone.
2. Landschap en groen tellen zwaar in de visie op de
A15 zone. Het agrarische karakter van het gebied wordt
behouden en zo mogelijk versterkt. In de ‘facetnota
Landschap’ worden richtlijnen en bouwstenen ontwikkeld
die ervoor zorgen dat bij ontwikkelingen binnen het gebied
ingezet wordt op het genereren van extra kwaliteit van het
landschap. Het gaat hier onder meer om:
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plaatjes voor bij hoofdstuk 5.3.1

1

Nieuwe Groene Verbinding

2

Verlengde Zuiderparkweg doortrekken

3

Potentiele verbinding meenemen bij ontwikkeling

4

Blauwe verbinding plan voor fietroute hierlangs

3

3

4
1
2

Blauwe Verbinding

fietsverbinding met rereatieve omgevings Stedelijke fietsroutes
Oude Maas route
waarde
Fietsverbinding met recreatieve omgevingswaarde
Beverwaard route
fietsverbindingen
Zuidwijk route
nieuwe fietsverbinding
Fietsverbindingen
Portland route
Nieuwe fietsverbinding

Stadsregio
knooppuntenroute

STEDELIJKE FIETSROUTES

2

Oude Maas-route
Beverwaardroute
Nieuwe groene
verbinding
Zuidwijkroute
Portlandroute
Verlengde Zuiderparkweg
doortrekken

3

STADSREGIO
Potentiele verbinding meenemen bij ontwikkeling

4

Knooppuntenroute
Blauwe verbinding plan voor fietroute hierlangs

1
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5.3 Versterking van de A15 zone als schakelgebied
tussen Rotterdam en ommeland.
5.3.1 Toelichting op het kernpunt
Zowel in de Stadsvisie als in regionaal en provinciaal
beleid wordt de A15 zone genoemd als schakelgebied
tussen Rotterdam en het ommeland. De A15 zone bevindt
zich in de overgang van stad naar landschap. Het gebied
is onderdeel van een reeks landschappen: het Zuiderpark
(stadspark), het Zuidelijk Randpark, het landschapspark
Buytenland en uiteindelijk het regionale landschap
van de Oude Maas. Met de realisatie van drie nieuwe
verbindingen: de Zuiderparkweg (auto- en fietsverbinding),
de Groene Verbinding (fietsverbinding) en de Blauwe
Verbinding (water- en vaarverbinding), zal deze schakelrol
een sterke impuls krijgen.
Door deze verbindingen zullen Rotterdammers makkelijker
en sneller recreëren in de buitengebieden: het Zuidelijk
Randpark en Buytenland. Hiermee neemt de woon- en
leefkwaliteit toe voor Rotterdammers en met name voor
de inwoners van Charlois. Daarbij is de Blauwe verbinding
ook bij uitstek een potentiële drager voor veelzijdig
recreatief programma voor ‘recreatie dicht bij huis’.

aantrekkelijker maken en ‘unique selling points’ bieden ten
aanzien van het wonen aan de Charloisse Lagedijk en in
de Waterdriehoek.
5.3.2 Toelichting op richtlijnen voor realisatie van het
kernpunt
1. De gehele A15 zone, inclusief het Zuidelijk Randpark,
neemt toe in betekenis als stadsrand van Charlois en
van Rotterdam. Het gebied zal zowel door Rotterdam als
door Barendrecht worden benut voor recreatie, sport,
wonen en werken. In de bestuurlijke samenwerking zullen
waar nodig de vruchtbare thema’s voor afstemming en
samenwerking besproken worden.
2. Deze visie gaat uit van een sterke relatie met
het Zuidelijk Randpark, dat ligt op grondgebied van
Barendrecht. Afstemming en samenwerking met
buurgemeente Barendrecht, het recreatieschap en de
Stadsregio Rotterdam ten aanzien van verschillende
relevante thema’s, is van belang. Belangrijk thema voor
afstemming betreft de programma’s van de Waterdriehoek
en van het Zuidelijk Randpark met daarin de Blauwe
Verbinding die immers een kansrijke drager voor recreatief
programma is.

Voor de huidige en toekomstige inwoners van de A15 zone
betekent deze ontwikkeling ook een verbetering. Ook
voor hen komen de buitengebieden als het ware dichterbij
te liggen. Tevens wordt de keuzemogelijkheid geboden
om gebruik te maken van de Rotterdamse dan wel de
Barendrechtse voorzieningen.

Ontwerp Zuidelijk Randpark

Doordat de verbindingen door of vlak langs de A15
zone lopen, zal ook het aantal passanten in dit gebied
toenemen. In de toekomst kan dit betekenen dat er
meer draagvlak komt voor recreatieve voorzieningen en
bedrijven zoals horeca en uitspanningen, bijvoorbeeld
in oude panden aan de Charloisse Lagedijk. Hiermee
wordt het recreatieve aanbod verrijkt voor Rotterdam
Zuid en Charlois in het bijzonder. Dit zal de A15 zone nog
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Potentiële locaties voor woningbouw
Tuinen

Potentiële locaties voor woningbouw langs het lint

Wonen
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5.4 Inzetten op de ‘noden van Zuid’: wonen, werken,
sporten, recreëren en duurzaamheid
5.4.1 Toelichting op het kernpunt
Er zijn aanzienlijke kansen om in te spelen op
beleidsprioriteiten van Rotterdam en van Charlois. Daarbij
zijn er aanknopingspunten voor vrijwel al het relevante
beleid dat ingezet wordt voor de revitalisering van
Rotterdam Zuid. Richtlijn in deze visie is dat zorgvuldig
ingezet wordt op de kansen, met inachtneming van
kernpunt 1 dat leidend is. Duurzaamheid is daarbij
eveneens een belangrijke randvoorwaarde.
- Wonen is kansrijk. Het gebied heeft alles in zich
voor een woonmilieu voor het hogere segment, een
belang dat expliciet genoemd wordt door de Stadsvisie
Rotterdam. Met name het dijklint en de Waterdriehoek
bieden mogelijkheden. Het ‘vrijbuiterklimaat’ kan ruimte
geven aan collectief en particulier opdrachtgeverschap
(CPO programma) en aan woonvormen waarin wonen
en werken of wonen en ruimtevragende hobby’s
gecombineerd kunnen worden. Daarmee kan goed
aangehaakt worden op het stedelijke CPO programma. De
behoefte aan waterberging in de Waterdriehoek kan extra
mogelijkheden bieden voor kwaliteit.
- Werken, leren en ondernemen: het bedrijventerrein
Charloisse Poort biedt nu al relatief veel werkgelegenheid
aan inwoners van Rotterdam Zuid. Rotterdam Zuid heeft
behoefte aan werkgelegenheid voor lager opgeleiden en
aan werk-leerplekken. Op diverse locatie in de A15 zone
kan dit geboden worden. Kansen voor de toekomst liggen
aan het dijklint en op de Lage weide / TOGR locatie. De
nabijheid van deze locaties tot de wijk maakt het kansrijk
om een mix van functies toe te laten die ruimte geven
aan werken, leren en ondernemen voor de inwoners van
Rotterdam Zuid. De Lage Weide / TOGR locatie is met
name een kans.

mogelijkheden van breedtesport en commerciële
sport op de Zomersportlocatie. Na de voltooiing
van de Zuiderparkweg in 2014 zal het sportcomplex
Zuiderparkweg zeer goed bereikbaar zijn vanuit zowel
Rotterdam als Barendrecht.

2. Specifieke vormen van wonen, zoals
woonvoorzieningen voor de zorgsector, behoren
eveneens tot de mogelijkheden. Voor de combinatie van
verschillende typologieën ten aanzien van ‘wonen’ zal per
gebied en locatie een afweging worden gemaakt.

- Recreatie is bij uitstek een kracht in het gebied. De A15
zone leent zich als verbindende schakel tussen Charlois,
Rotterdam Zuid en de buitengebieden, het Zuidelijk
Randpark en het Buytenland. De Blauwe Verbinding
biedt daarbij bijzondere kansen voor recreatie. De
A15 zone zelf heeft ook potentie om ‘recreatie dicht bij
huis’ te bieden aan de inwoners van Zuid. Bijvoorbeeld
door recreatieondersteunende horeca en recreatieve
voorzieningen rondom het aan te leggen water in de
Waterdriehoek.
- Duurzaamheid: ambities die op dit punt te noemen zijn:
de aanleg van 2.8 hectare water in de Waterdriehoek, het
behoud van cultureel erfgoed voor Rotterdammers. Een
knelpunt wordt gevormd door geluid en fijnstof van de
haven en van de A15 snelweg. Bij de planvorming rondom
de ontwikkellocaties zal het ‘Programma Duurzaam’
ingebracht worden.
5.4.2 Toelichting op richtlijnen voor realisatie van het
kernpunt
Wonen
1. De inzet is op het midden en hogere woonsegment.
Met name de Charloisse Lagedijk en de Waterdriehoek
bieden mogelijkheden, maar waar mogelijk ook andere
delen van de A15 zone. Het bestaande ‘vrijbuiterkarakter’
wordt behouden en is uitgangspunt voor toekomstige
ontwikkelingen. Om dit te bereiken wordt particulier
opdrachtgeverschap, collectief opdrachtgeverschap
en consumentgericht bouwen gestimuleerd. Er wordt
aangehaakt bij het stedelijke programma voor particulier
en collectief opdrachtgeverschap.

- Sport is kansrijk in dit gebied, vooral gezien de
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Bedrijven in de hoge milieucategorie in raamwerk van cultuurhistorische landschappelijke elementen

Potentie voor wonen en werken
Bedrijvigheid passend bij de cultuurhistorie (hoofdfunctie lint blijft wonen)

Bedrijven met lage milieucategorie, kleinschalig, uit de wijk. karakteristiek is stadsbos

Tuin (groenbuffer tussen bedrijven en de Charloisse Lagedijk)
Nieuw fiets- en wandelnetwerk

Bedrijven met lage milieucategorie, passend bij cultuurhistorie

Potentiële plek voor horeca

Werken, leren en ondernemen
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Werken, leren en ondernemen
3. De westelijke zijde van de A15 zone, waaronder
de locatie Lage Weide, is belast met beperkingen
als gevolg van geluid en milieuwetgeving en externe
veiligheidsrisico’s. Economische functies zijn mogelijk in
het gebied. Op basis van zorgvuldige milieuzonering zal
ruimte gegeven worden aan een mix van functies. Nader
onderzoek moet de juiste mix in beeld brengen.
4. De Charloisse Poort biedt locaties voor (her-)
ontwikkeling. In principe wordt ruimte gegeven aan
functies die passen in het huidige bestemmingsplan.
Meeliftend op de ontwikkelingen kan aandacht besteedt
worden aan de verbetering van de uitstraling van het
gebied. De richtlijnen en bouwstenen voor de Charloisse
Poort worden meegenomen in de ‘facetnota Landschap’.
De resultaten van regionaal ontsluitingsonderzoek geven
richtlijnen voor eventuele verbetering van de ontsluiting
van de Driemanssteeweg vanaf de Groene Kruisweg.
5. Criteria die spelen zijn: creëren van werkgelegenheid;
creëren aanbod van stages en leerplekken; meerwaarde
voor nabijgelegen wijken; mogelijkheden voor
(jong) ondernemerschap, zorg en ambachtelijke
bedrijvigheid; mogelijkheden voor wonen en voor woonwerkcombinaties. Er wordt aangehaakt op de stedelijke
programma’s op het gebied van leren en werken.
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Sfeer:stadslandschap

Sfeer: bos
Gebied met recreatieve waarde

Charloisse lagedijk

Groenstructuren

Potentie voor horeca

Missing links

Belangrijke noord-zuidverbinding (auto)

Intensief - sport

Intensief - gezin

Tram + halte

Verbeteren beeld entree CLD

Sport en recreatie
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Sporten
6. Het sportcomplex Zuiderparkweg is in principe geschikt
voor een ontwikkeling gebaseerd op breedtesport,
commerciële sport en aanvullende voorzieningen. Waar
mogelijk, kan de maatschappelijke betrokkenheid van
verenigingen een rol spelen. Het investeringspotentieel
van de markt zal leidend zijn bij het vormgeven aan deze
ambitie.

meer recreatief aanbod verbeterd voor de inwoners van
Charlois en Rotterdam.
14. Samen met ontwikkelaars worden ambities
geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. De
geluid- en fijnstofbelasting van het gebied is hierbij een
aandachtspunt.

Recreëren
7. Verdere versterking van het recreatieve netwerk kan
plaats vinden door bestaande knelpunten op de lossen
en de invulling van ‘missing links’ mee te nemen in de
toekomstige ontwikkelingen.
8. De wateropgave in de Waterdriehoek is te benutten
voor recreatieve en ecologische doeleinden. Trekkers als
visstekken en bijvoorbeeld een kinderboerderij kunnen het
park versterken.
9. Op passende locaties aan de Charloisse
Lagedijk kan ruimte gereserveerd worden voor een
recreatieondersteunende horeca / bedrijvigheid.
10 Het Havenspoorpad is een belangrijke
langzaamverkeerroute die veel wordt gebruikt als
doorgaande route, maar ook voor het ‘wandel-ommetje’
vanuit de wijk. Het Havenspoorpad wordt verder versterkt
in functie en inrichting om in samenhang met de A15 zone
recreatieve betekenis te krijgen.
Duurzaamheid
11. Ingezet dient te worden op grootschalige waterberging
in Waterdriehoek om het gebied klimaatbestendig te
maken.
12. Behoud van historisch erfgoed is belangrijk. Dit biedt
meerwaarde voor woon- en leefklimaat.
13. Door in te zetten op de schakelfunctie van de A15
zone, wordt het woon- en leefklimaat door middel van
Visie A15 zone 2030
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6. TOEKOMSTBEELD
6.1 Inleiding
De in de voorgaande hoofdstukken weergegeven analyse
vormt de basis voor de visie op de A15 zone.
Kern van deze visie is dat de A15 zone functies kan
vervullen die de schaal van het gebied zélf te boven
gaan. Met andere woorden: het gebied kan in hoge mate
belangrijk worden voor Charlois en voor Rotterdam
Zuid. Van een restgebied kan de A15 zone een cruciaal
onderdeel van Rotterdam Zuid worden. Dit grotere belang
zorgt voor een binding die het gebied één geheel maakt.
De volgende paragraaf schetst een toekomstbeeld dat
tot stand zou kunnen komen door vast te houden aan de
kernpunten van de visie en aan het uitvoeringsprogramma
zoals dat in deze visie geschetst is.
6.2 Toekomstbeeld A15 zone
De implementatie van de visie kan in 10 tot 20 jaar tot
het hieronder geschetste beeld leiden. Het onderstaande
‘toekomstbeeld’ geeft een impressie van hoe bewoners
van Rotterdam en andere bezoekers en gebruikers van
de A15 zone het gebied over 10 – 20 jaar zouden kunnen
ervaren.
De Charloisse Lagedijk
Het historische dijklint en de A15 zone zijn bekend bij
de inwoners van Rotterdam en de buurgemeenten.
Trefwoorden zijn: cultuurhistorie, landschappelijke sfeer,
menselijke maat, vrijbuitersfeer, bijzonder woonmilieu,
leren, werken en ondernemen dicht bij de wijk.
Het ‘vrijbuiterwonen’
Wonen in de A15 zone is een begrip. In de A15 zone
wordt gewoond aan de historische linten Charloisse
Lagedijk, Smitshoekseweg en de Dorpshof en in de
Waterdriehoek. Ook op de Lage Weide wordt gewoond,

met name woon-werkcombinaties zijn hier te vinden. De
woningbouw is gevarieerd en aantrekkelijk en geeft uiting
aan het vrijbuiterkarakter: veel inwoners hebben zelf vorm
geven aan hun huis en daarmee ook vorm gegeven aan
hun leefstijl waarin wonen, werken en hobby’s worden
gecombineerd. In de Waterdriehoek voelt de liefhebber
van water zich thuis.
Meer recreatie
Het gebied nodigt uit om te recreëren. Bekend bij
Rotterdammers en bewoners van buurgemeenten is
onder meer ‘eten aan de Charloisse Lagedijk’, ‘sporten
op het sportcomplex Zuiderparkweg’, picknicken,
zwemmen, varen en vissen in het Zuidelijk Randpark
waar de Blauwe Verbinding door de diverse meertjes
en vennen stroomt. Het Havenspoorpad is zo ingericht
dat het uitnodigend is voor omliggende wijken voor een
fietstocht of het dagelijkse ommetje met de kinderen.
Ook aan het wandelen langs de Charloisse Lagedijk of
joggen en vissen rond het waterpark in de Waterdriehoek,
beleven de bewoners van de A15 zone en Charlois
plezier. De verbindingen naar het Buytenland en het
Zuidelijk Randpark zijn goed en worden veel gebruikt. De
ruiterroutes in het gebied zijn goed aan elkaar geschakeld.

Werken, leren en ondernemen
Kenmerkend voor het gebied is dat overal gewerkt
wordt of gewerkt kan worden. De Charloisse Poort
is goed ontsloten en biedt nog steeds relatief veel
werkgelegenheid aan inwoners van de omliggende
wijken. Langs de Charloisse Lagedijk en de andere linten
zijn werken aan huis en kleinschalige bedrijvigheid bij
het huis toegestaan. De locatie Lage Weide kent een
mix van functies, tot wonen aan toe. Voor alle nieuwe
ontwikkelingen geldt dat het landschappelijke karakter van
de A15 zone in acht is genomen. De bereikbaarheid per
fiets is goed.
De A15 zone staat ook voor leren. Het aanbod aan
leertrajecten voor jongeren van Rotterdam Zuid
en Charlois is ruim: van stages in de zorg of in de
logistieke bedrijfsvoering tot meer commerciële training
in de detailhandel of een ambachtelijk opleiding. Veel
werknemers komen uit de bovenliggende wijken.

Sporten in de A15 zone
Het sportcomplex Zuiderparkweg is populair bij inwoners
van Rotterdam en de regio, ook bij de jeugd. Het aanbod
van breedtesport zoals hockey en cricket, commercieel
sportief aanbod en aanvullende voorzieningen (zoals
kinderopvang, wellness en gezondheid), gecombineerd
met de goede bereikbaarheid voor publiek van ver
en publiek van de omliggende wijk, maakt dit gebied
tot een trekker voor Charlois, Rotterdam Zuid en de
buurgemeenten. De bouwstijl en de functie van het
complex maken het tot een landmark voor de A15 zone.
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Cultuurhistorie, Charloisse Lagedijk en
landschappelijke kwaliteit

Versterking van de A15 zone als schakelgebied
tussen Rotterdam en ommeland

Inzetten op de ‘noden van Zuid’: wonen, werken,
sporten, recreëren en duurzaamheid
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7. STRATEGIE
7.1 Inleiding
In de visie is globaal aangegeven wat de ambities zijn voor
de A15 zone en hoe de A15 zone een bijdrage kan leveren
aan Rotterdam in het algemeen en Charlois in het bijzonder.
In dit hoofdstuk aandacht voor de wijze waarop de visie tot
uitvoering gebracht kan worden.
De gemeente zet in op een gebied dat sterk is en sterk
blijft. Zoals in het voorgaande hoofdstuk is benoemd en
toegelicht, zijn er in de visie drie kernpunten geformuleerd
om dit te borgen:
- Handhaving van cultuurhistorie, Charloisse Lagedijk en
landschappelijke kwaliteit als leidend principe voor de A15
zone.
- Versterking van de A15 zone als schakelgebied tussen
Rotterdam en ommeland. De spin off van nieuwe noord–
zuidverbindingen hiervoor benutten.
- Inzetten op de ‘noden van Zuid’: wonen, werken, sporten,
recreëren en duurzaamheid.
.
7.2 Strategie
Algemeen
De principes voor de uitvoeringsstrategie zijn als volgt.
De gemeente en de deelgemeente Charlois reiken de
kaders aan, stellen de randvoorwaarden op en faciliteren
ontwikkelingen. De markt initieert, investeert en ontwikkelt.
De gemeente en de deelgemeente zijn verantwoordelijk
voor de stedenbouwkundige kaders voor infrastructuur,
buitenruimte, groen en water. Deze principes zijn van
toepassing op alle potentiële ontwikkellocaties in het
gebied.
Overleg met initiatiefnemers en marktpartijen
De gemeente bepaalt met deze visie op hoofdlijnen
de globale programmering voor de verschillende

ontwikkellocaties in de A15 zone. Met ontwikkelende
partijen wordt vervolgens het gesprek aangegaan om het
programma nader te definiëren en afspraken te maken. De
gemeente en de initiatiefnemers zullen zich inzetten om met
het koppelen van ambities en het leggen van verbindingen
tussen de verschillende ontwikkelingen een maximale
meerwaarde te genereren voor het gebied, voor Charlois en
voor Rotterdam.
Randvoorwaarden van de gemeente
Voor het implementeren van de strategie zal de gemeente
de benodigde richtlijnen geven voor initiatiefnemers en
ontwikkelaars. Deze zijn opgenomen in de ‘facetnota
Charloisse Lagedijk’ die richtlijnen geeft voor bouwen aan
de dijk, en in de ‘facetnota Landschap’ die richtlijnen geeft
voor groen, landschap, water en ecologie in de A15 zone.
Op basis van specifieke ontwikkelingen zullen verdere
richtlijnen geboden worden ten aanzien van ontsluiting,
langzaamverkeerroutes, sport en recreatie, water en
duurzaamheid.
De gemeente en deelgemeente dragen conform wettelijke
bepalingen zorg voor bestemmingsplanprocedures en voor
de bestuurlijke besluitvorming.
Woonprogramma
Een belangrijk principe is de inzet op het vrijbuitermilieu.
Het ‘vrijbuiterkarakter’ impliceert dat er ruimte wordt
gegeven aan de individuele keuzes van de eindgebruiker
van woningen en woon-werkcombinaties. Hiertoe wordt
aangesloten op het ‘stedelijk programma (Collectief)
Particulier Opdrachtgeverschap’. De gedachte van dit
programma is dat mensen goed in staat zijn om hun
woning naar eigen behoefte te modelleren: woonbehoefte,
werkbehoefte, hobby- en vrijetijdbehoefte. Het is
feitelijk een vorm van wonen die met name aan de
Charloisse Lagedijk al veel aanwezig is. Naast particulier
opdrachtgeverschap kan ook consumentgericht bouwen
Visie A15 zone 2030

bijdragen aan de variatie en het op individuele woonwensen
gerichte ontwikkelen.
De gemeente en de deelgemeente zetten zich in voor een
flexibel kader waarin keuzevrijheden geboden worden.
De beoogde aanpak vraagt van de gemeente en de
deelgemeente om koers te bepalen, en randvoorwaarden
en condities te geven, waarbij ontwikkelende partijen de
invulling geven.
Gefaseerde ontwikkeling en maatwerk voor het
woonprogramma
Het karakter van het gebied kenmerkt zich door
kleinschaligheid en menselijke maat. De woonfuncties in
het gebied zijn door de tijd heen organisch gegroeid. Bij
de ontwikkelingsstrategie wordt gestreefd naar werkwijzen
die eveneens resulteren in maatwerk met een individueel
stempel. De gemeente zoekt naar een strategie van
kleinschaligheid en fasering. Het is van belang om nieuw
programma in verbinding met het landschap te ontwikkelen,
met aandacht voor een evenwichtig totaalbeeld. Dit
komt evenwicht tussen programma en landschap ten
goede. Door de langere adem van de ontwikkeling wordt
geprofiteerd van de nieuwste technologie op het gebied van
duurzaamheid. Een technologie die zich snel ontwikkelt, is
in die zin later ‘winst’.
Economische functies
Voor de Lage Weide TOGR locatie zal een zoneringstudie
uitgevoerd worden. Vanuit de visie zijn criteria benoemd die
hierbij van belang zijn: werkgelegenheid; werk-leerplekken;
de mogelijkheid van het bedrijf om zich aan te passen aan
de richtlijnen ten aanzien van cultuurhistorie en landschap;
passend binnen de normering voor vervoersbewegingen;
passend in de milieuzonering; bereidheid om te participeren
in de ambities ten aanzien van duurzaamheid. Gestreefd
wordt naar gefaseerde ontwikkeling.
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De kwaliteit van de ontsluiting van de Charloisse Poort
vanaf de Groene Kruisweg wordt nader onderzocht in het
kader van een regionale ontsluitingstudie.
Recreatieve functies
De gemeente en de Stadsregio Rotterdam zetten
zich in voor het optimaliseren van het fiets- en
wandelpadennetwerk in en om de A15 zone. Bij uitstek
binnen de recreatieve functies worden de landschappelijke
kwaliteiten van het gebied door een breed publiek beleefd.
Het netwerk van fiets- en wandelpaden is bovendien een
belangrijke factor in de doorwaadbaarheid van het gebied,
waarmee invulling wordt gegeven aan het kernpunt van de
visie met betrekking tot de A15 zone als schakelgebied. Ten
aanzien van het fietsnetwerk liggen verantwoordelijkheden
bij de Stadsregio Rotterdam (het regionale netwerk) en
Rotterdam (het stedelijke netwerk). Conform de horecanota
van de deelgemeente worden kansrijke horecaconcepten
gefaciliteerd die bijdragen aan het recreatieve profiel van de
A15 zone.
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BIJLAGEN
A. OVERZICHT STUDIES, VERKENNINGEN EN QUICKSCANS TEN BEHOEVE VAN DE VISIE A15 ZONE
In het kader van het opstellen van de visie op de A15 zone
zijn diverse studies en quickscans opgesteld.
- ‘A15 zone: de gouden mix, een gefundeerd visioen’,
vastgesteld door dagelijks bestuur deelgemeente Charlois
in december 2010.
- Quickscan Cultuurhistorie Charloisse Lagedijk, juni
2011
- Economische effectrapportage Charloisse Poort,
Bureau Stec, 2010.
- Facetnota Charloisse Lagedijk, concept, oktober 2011
- Verkeerskundige verkenningen:
o Verkeerskundig onderzoek afsluiting Heulweg, juni
2010
o Ontsluitingsvarianten Waterdriehoek, oktober 2010
o Verkenning ontsluiting Charloisse Poort, januari 2011
o Studie ontsluiting Groene Kruisweg – Driemanssteeweg
(loopt)
- Verkenning gouden kansen A15 zone: analyse markt,
beleid, randvoorwaarden en synthese
- Quickscan naar het recreatieve netwerk: PM
- Quickscan Recreatie en sport: PM
- Groenstructuur, toolbox groen en buitenruimte: PM
- Verkenning Deellocaties Waterdriehoek en TOGR
locatie, november 2011
- Financiële quickscan Programmavarianten TOGR
locatie, januari 2011
- Actualisatie Atlas A15, 2010
- Quickscan Milieu, 2010

B. BELEIDSKADERS
Nieuw beleid dient zich in te passen in ruimtelijke en
programmatische kaders die de randvoorwaarden
vormen van de ontwikkeling. In dit hoofdstuk aandacht
voor integraal en sectoraal beleid van gemeente,
regioStadsregio Rotterdam en provincie Zuid-Holland en
de relevantie daarvan voor de A15 zone. De Provinciale
Structuurvisie, het RR2020, de Stadsvisie Rotterdam, het
Pact op Zuid en de Kwaliteitssprong op Zuid zijn integrale
benaderingen. Sectoraal is o.a. beleid op economie, sport,
recreatie, water, groen en buitenruimte.
Integraal beleid
Ruimtelijk plan regio Rotterdam 2020
Het RR2020 noemt een aantal opgaven voor de zuidflank
van Rotterdam:
- De ontwikkeling van de stadshavens.
- De verbreding van de A15 snelweg.
- De ontwikkeling van het regiopark IJsselmonde
ten zuiden van Rotterdam met 600 ha groen als
natuurcompensatie voor de aanleg van de 2e maasvlakte.
- De A15 als een belangrijke schakel in de groene
hoofdstructuur en ecologische zonering.
Het belang van de A15 zone is daarin impliciet
meegenomen.
Provinciale Structuurvisie
De Provinciale Structuurvisie noemt:
- Het belang van een overbrugging van de A15 snelweg
die een barrière vormt tussen Rotterdam en het regiopark
IJsselmonde.
- De A15 zone als schakelgebied voor het recreatieve
netwerk voor het regiopark IJsselmonde.
- De A15 als belangrijke schakel in de groene
hoofdstructuur en ecologische zonering.
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Stadsvisie Rotterdam 2030: de ruimtelijke
ontwikkelingsstrategie voor Rotterdam
De Stadsvisie kent twee hoofddoelstellingen en voorts
subdoelstellingen, onder meer:
- Eerste hoofddoelstelling betreft een sterke economie
met meer werkgelegenheid.
De focus in de economie ligt op het creëren van zoveel
mogelijk werk: havenindustrie, innovatie en zorg zijn op
dat gebied potentiële sterke sectoren voor Rotterdam.
- Tweede hoofddoelstelling betreft een
aantrekkelijke stad ten behoeve van een evenwichtige
bevolkingssamenstelling. Focus ligt op het vasthouden
van hogere inkomens en sociale stijgers en het realiseren
van woonmilieus die selectieve migratie tegengaan. Het
realiseren van groenstedelijke en rustige woonmilieus,
waar de A15 zone onder valt, maakt deel uit van deze
ontwikkelingsstrategie. De wateropgave wordt ingezet als
versterker van de beoogde ruimtelijke kwaliteit. Expliciet
worden genoemd de rol van de A15 zone en de rol van
historische dijken en watergangen in het verbeteren van
verbindingen tussen groenstructuren zoals Zuiderpark en
landschapspark Buytenland.
- Kernbeslissing: cultureel erfgoed en architectuur
worden ingezet als ontwikkelingskracht.
- Benoemd worden het belang van goede buitenruimte
voor de woonkwaliteit, het belang van een recreatief
netwerk en het belang van de bereikbaarheid van parken
en buitengebieden.
Kwaliteitssprong op Zuid
De Kwaliteitssprong op Zuid (een vervolg op het Pact op
Zuid) focust op jeugd en woningvoorraad. Binnen deze
focus is gekozen voor drie pijlers:
- Talentontwikkeling: taalachterstand wegwerken,
werk-leerplekken instellen en ‘soft skills’ van de
beroepsbevolking ontwikkelen.
- Economische versterking: bedrijvigheid in de wijk
stimuleren en nieuwe economische dragers concretiseren.
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- Fysieke kwaliteitsverbetering: de woonkwaliteit en het
basisniveau ‘schoon, heel en veilig’ verbeteren.
Sectoraal beleid (o.a. economie, zorgeconomie, wonen, sport, buitenruimte, beleid Barendrecht)
Programma Regionale en stedelijke economie 2010 - 2014
Er zijn drie kerndoelen geformuleerd:
- Versterking economische structuur:
Inzetten op de sterke clusters (o.a. haven, medisch en
zorg, creatieve bedrijvigheid en consumentendiensten)
en op innovatie en duurzaamheid. Aandacht voor het
scheppen van de goede condities voor het functioneren
van deze clusters, het versterken van de verbindingen
tussen de clusters onderling en het versterken van de
relatie van de haven met de stad.
- Concurrerende vestigingsvoorwaarden bieden:
Inzetten op verbetering van het ruimtelijke
vestigingsklimaat, op het bevorderen van
ondernemerschap en op een aantrekkelijke stad. Accent
op de Binnenstad, Zuid, Stadshavens en op het versterken
van de wijkeconomie.
- Voldoen aan de vraag naar arbeid in de economie:
In balans brengen van vraag en aanbod, vergroten
vitaliteit van de beroepsbevolking. Invalshoeken zijn in- en
doorstroming, werkgelegenheid ontwikkelen, carrièrelijnen
aanbieden en verder leren stimuleren.
Nota Werklocaties 2030
Over bedrijfsruimte is o.a. het volgende opgenomen:
- Beter beheer en parkmanagement invoeren.
- Meer bedrijventerrein voor de transport en distributie
aan de zuidzijde van Rotterdam.
- Kleinschalige bedrijfsruimte in woongebieden
bevorderen.
Visie Zorgeconomie Rotterdam 2015
Zorg is een belangrijke groeisector en een van de grootste
werkgelegenheidsverschaffers voor de stad. Rotterdam
heeft op het gebied van zorg een goede uitgangspositie:
het verzorgingsgebied van de stad beslaat een groot

deel van de regio van Zuidwest-Nederland. Belangrijke
speerpunten voor Rotterdam zijn:
- Ondernemerschap in de zorg stimuleren.
- Inzetten op acquisitie, ondernemingen en instellingen
in de zorg accommoderen waar dat synergie oplevert:
rondom de grote ziekenhuizen, maar ook in de rest van de
stad.
- De groeiende werkgelegenheid binnen deze sector
optimaal benutten: goede aansluiting stimuleren van het
aanbod op de Rotterdamse arbeidsmarkt op de vraag naar
arbeid in de zorgsector.
Wonen
Door het versterken van de aantrekkelijkheid als woonstad
wil Rotterdam middeninkomens, hoge inkomensgroepen
en hoger opgeleiden aan de stad binden. Zo worden de
koopkracht en het draagvlak voor voorzieningen in de
stad versterkt. De trend waarbij de hogere inkomens
en de sociale stijgers de stad verlaten en naar de
randgemeenten trekken wordt daarmee gekeerd.
Het versterken van de aantrekkelijkheid van Rotterdam
als woonstad en het aanbieden van meer variatie in
woonmilieus en de mogelijkheid tot een wooncarrière, is
een topprioriteit die in veel beleid is verankerd:
- Woonvisie 2003 – 2017
- De geactualiseerde Woonvisie 2007 – 2010
- Vraaggericht wonen, particulier en collectief
opdrachtgeverschap
- Stadsvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma
2010-2014
- Kwaliteitssprong op Zuid
- Profilering Zuidelijke Tuinsteden
Koepelnota Rotterdam
In 2011 is een nieuwe ‘koepelnota Welstand’ bestuurlijk
vastgesteld. Het welstandstoezicht levert een bijdrage aan
het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Rotterdam.
Bouwplannen worden getoetst aan deze koepelnota.
Welstandsbeoordeling is gericht op “het uiterlijk en
de plaatsing van bouwwerken, zowel op zichzelf als
in verband met de omgeving of de te verwachten
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ontwikkeling daarvan” (artikel 12 Woningwet). Elk type
gebied heeft bijpassende welstandsregels. De A15 zone
kent een aantal types:
- historische linten
- overige groengebieden
- sport- en recreatiecomplexen
- stadsparken en singels
- bedrijvenlocaties
Sportnota Rotterdam
Rotterdam heeft het imago van dé sportstad van
Nederland. Tegelijkertijd kenmerkt Rotterdam, en
met name Rotterdam Zuid, zich door lage participatie
van kinderen. Er is veel overgewicht bij kinderen. Het
beleid richt zich op substantiële verhoging van de
sportparticipatie door deze doelgroep. Daarbij kan
sport ingezet worden voor tal van beleidsdoelstellingen:
gezondheid, sociale participatie en sociaal bindmiddel,
onderwijs en economie. Speerpunten voor het beleid:
- Versterking relatie sport en onderwijs,
uitbreiding sportieve programma’s, inzetten op
schoolsportverenigingen.
- Maatschappelijke thema’s verbinden met sport.
- Inzetten op breedtesport: vitale sportclubs, nieuwe
en georganiseerde sporten, accommodaties en
evenementen.
- Beweegvriendelijke buitenruimte.
- Behoud positie als topsportstad en behoud sportimago.
Rotterdamse stijl
Met de Rotterdamse Stijl (2008) wil de gemeente, samen
met externe partijen, inzetten op een betere kwaliteit
van de openbare ruimte. De bij de Rotterdamse Stijl
behorende Toolkit geeft aan welke materialen en meubilair
binnen de verschillende typologieën gebruikt kunnen
worden. Er zijn diverse gebiedstypologieën gedefinieerd:
- De landschapshistorische laag: de Charloisse Lagedijk,
de Dorpshof en de Smitshoekseweg behoren hiertoe. Het
betreft de grote historische
hoofdstructuren
zoals primaire waterkeringen, oude linten en historische
kernen. De laag is belangrijk geweest voor het ontstaan
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van de stad. Vaak is ze in de vorm van hoogteverschillen
en oude gebouwen nog nadrukkelijk aanwezig. De
landschapshistorische laag kenmerkt zich door lange
lijnen, een fijne schaal en hoogteverschillen. Om het
unieke karakter van de landschappelijke elementen te
onderstrepen zijn in de Toolkit van de Rotterdamse Stijl
materialen opgenomen zoals klinkerbestrating op trottoirs.
Deze materialen kunnen specifiek op deze plekken
toegepast worden.
- De Stadsdeelpark typologie: de Drechterweide behoort
tot deze typologie.
- De typologie ‘semi openbaar’: daartoe behoort de
begraafplaats.
- Randparken en de sportvelden: daartoe behoren de
sportcomplexen en de overige groengebieden.
Recreatie
De provincie Zuid-Holland laat regelmatig onderzoek
uitvoeren naar recreatie en recreatieve behoeften.
Onderzoek wijst uit dat:
- Er vooral in de Randstad vraag is naar meer
en beter aanbod t.a.v. recreatie. Het gaat om
parken, recreatiegebieden, agrarische gebieden en
natuurgebieden. De drie niveaus hangen met elkaar
samen.
- De link met ruimtelijke kwaliteit (tegengaan van
verrommeling) en cultuurhistorie in dit kader past. Veel
recreanten waarderen een cultuurhistorische sfeer.
- Behalve de gebieden zelf, ook de verbindingen tussen
de gebieden om aandacht vragen. De verbindingen tussen
stad en ommeland zijn met name in de Randstad vaak
slecht.
In het kader van de samenwerking ‘Deltapoort’ zetten
Rotterdam en de buurgemeenten in op landschappelijke
kwaliteit en recreatieve verbindingen. Ook hebben
Rotterdam en Barendrecht een samenwerking in het kader
van de Blauwe verbinding getekend.
Zuidelijk Randpark: beleid van Barendrecht
Het beleid van Barendrecht voor het buitengebied Zuidelijk
Randpark richt zich op verhoging van de bekendheid,

verbetering van het imago en op de verdere intensivering
van het gebruik.
- Het beleid is geïnspireerd op de pilot ‘Uit je Stad gaan’,
een initiatief van het toenmalig ministerie van LNV dat zich
richt op het stimuleren van jongeren om buitengebieden
te bezoeken. In het Zuidelijk Randpark zijn het Clara
Kinderbos, de zwemplassen en de dirtbaan belangrijke
dragers voor de functie ten aanzien van jeugd en
bewegen.
- Streven is om het gebied in te richten in méér en
minder intensief te gebruiken delen. Het oostelijk deel
van het park wordt gezien als kansrijk voor sportieve
en meer ruige activiteiten. Het westelijk gebied is meer
extensief. Onderwijs en jongerenwerk kunnen het park
gebruiken voor hun buitenactiviteiten en voor natuur- en
milieueducatie.
- De ontwikkeling voor de komende jaren ziet de
Blauwe Verbinding als een belangrijk gegeven dat een
herinrichting van het gebied ten westen van het Vaanplein
met zich mee zal brengen. Het Zuidelijk Randpark
behoudt haar functie als groene zone in verstedelijkt
gebied, waar informele ontmoeting tussen verschillende
bevolkingsgroepen mogelijk is.
- Aandachtspunten voor ontwikkeling zijn de
bereikbaarheid, sociale veiligheid, imago en
gebruikswaarde. Bij de ontwikkeling en het verhogen van
de gebruikswaarde van het park ziet Barendrecht kansen
om maatschappelijke partners actief te betrekken.
Deltapoort
Het plangebied Deltapoort is een samenwerking die
zich richt op de ontwikkeling van regioparken in de
stadsranden. Rotterdam en Barendrecht zijn gezamenlijk
actief in Deltapoort, waar gewerkt wordt aan economische
versterking en verbetering van de landschappelijke
kwaliteit. Dit laatste wordt uitgewerkt in het concept van
een routenetwerkpark dat voor beide gemeenten een
belangrijke aanvulling kan worden op het recreatieve
aanbod (verbinden van groengebieden met hoogwaardige
fietsroutes). Bestuurlijk zal Deltapoort hoog op de agenda
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blijven omdat de provincie dit programma als een van de
vier Integrale Programma’s (IRP) heeft aangeduid.
Geactualiseerd deelgemeentelijk Waterplan Charlois /
Feyenoord
- Conform het waterplan dient in de A15 zone, in de
Waterdriehoek, een grote hoeveelheid water geborgen
te worden. Voor de Charloisse Poort is een tekort aan
bluswater benoemd.
- Het belangrijkste motto van het Waterplan is ‘water
bergen waar het kan en op innovatieve wijze water
inpassen waar het moet’.
- Door de wateropgave te koppelen aan andere
duurzaamheidsvraagstukken zoals recreatieve en
ecologische verbindingen, kunnen meerdere doelen
bereikt worden. De Blauwe Verbinding is daar een
voorbeeld van. Ook waterberging in de Waterdriehoek kan
een kans bieden op woonkwaliteit en recreatieve kwaliteit.
Programma duurzaam
In het Rotterdamse beleid is veel aandacht voor
duurzaamheid. Rotterdam moet schoner, groener en
gezonder worden. Het uitgangspunt is dat duurzaamheid
ook economische meerwaarde genereert. De richtlijn is
dat bij elke bestuurlijke overeenkomst een clausule over
duurzaamheid opgenomen wordt.
Voorbeelden van doelstellingen bij gebiedsontwikkelingen
zijn:
- CO2 reductie, bijv. door middel van aansluiting
restwarmte, gebruik duurzame energie, en andere
maatregelen die energie besparen.
- Afspraken over extra groen en bomen, het tegengaan
van hittestress, bijvoorbeeld door materiaalgebruik, aanleg
van groene daken op bedrijfsgebouwen, waterberging.
- Mobiliteit: meer OV, meer fietsers en voetgangers,
minder autogebruik.
- Toekomstbestendigheid gebouwen en gebied,
bijvoorbeeld flexibiliteit gebouwen, plan voor de
ondergrond.
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