ONDERZOEKSVOORSTEL
BUIJTENLAND VAN RHOON

INHOUDSOPGAVE
1

ONDERZOEKSVOORSTEL PLATFORM KENNIS, KANSEN EN 		
KOPPELINGEN BUIJTENLAND VAN RHOON					
Inleiding

1

Conclusies en aanbevelingen

1

Aanknopingspunten workshop

2

Aanpak

4

1

Work Package ‘Interventies voor Buijtenland van Rhoon’

4

2

Work Package ‘Ruimtelijk onderzoek’

9

3

Work Package ‘Ontwerpend onderzoek’

		
BIJLAGEN
I

12

QUICKSCAN OMLIGGENDE WIJKEN EN REGIO

VERSLAG DISCUSSIE WORKSHOP
						
III
FOTOCOLLAGE WORKSHOP
II

IV

BEELDNOTULEN WORKSHOP

V

LITERATUURLIJST EN BRONVERMELDING

Veldacademie

1 ONDERZOEKSVOORSTEL
PLATFORM KENNIS, KANSEN

EN KOPPELINGEN BUIJTENLAND
VAN RHOON

Veldacademie

pagina 1 van 12

veldacademie
1 onderzoeksvoorstel
Onderzoeksvoorstel Platform Kennis, Kansen en Koppelingen Buijtenland van Rhoon

INLEIDING
Ten zuiden van Rotterdam ontwikkelt de provincie Zuid‐Holland een landschapspark van 600 hectare, het
Buijtenland van Rhoon. Het belangrijkste doel van dit project is het verbeteren van de leefbaarheid in de
regio. Tegelijkertijd met de keuze voor de aanleg van de tweede Maasvlakte is namelijk besloten dat
behalve in de economie óók extra in leefbaarheid geïnvesteerd moet worden. Dit gegeven is de
belangrijkste aanleiding om ten zuiden van Rotterdam, in de gemeente Albrandswaard, tussen Rhoon en
de Oude Maas een aaneengesloten gebied van 600 hectare landbouwgebied om te vormen naar natuur‐
en recreatiegebied ‐ met daarin ruimte voor agrarische bedrijvigheid.
Veldacademie en Urban Landscape Architecture van de Technische Universiteit Delft zijn gevraagd een
voorstel te doen om de ruimtelijke en maatschappelijke verbinding tussen het ‘nieuwe’ Buijtenland van
Rhoon en haar omgeving in de komende jaren te versterken. Gezien de complexiteit van het vraagstuk is
eerste stap een quickscan uitgevoerd, die in een discussiebijeenkomst is bediscussieerd. Ook zijn
mogelijke partijen genoemd om mee samen te werken. Aan de hand van die input is dit voorstel opgezet.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Uit de discussiebijeenkomst komt heel nadrukkelijk de behoefte naar voren om te beginnen met
activiteiten in het gebied. Daarbij zijn er twee kansrijke ontwikkelingen: stadslandbouw en de
koppeling maken met bestaande maatschappelijke programma’s uit Rotterdam‐Zuid. De
belangrijkste vraag die daarbij gesteld wordt, is welke vorm van recreatie daarbij aansluit. De
wenselijke en mogelijke omvang van de bezoekersstromen en de specifieke invulling van het
recreatieve programma liggen nog open.
De vragen die tijdens de discussiebijeenkomst geformuleerd zijn, hebben vooral betrekking op de
verbinding en bereikbaarheid van het plangebied vanuit het stedelijke gebied, zowel op regionaal als
vanuit Rotterdam‐Zuid. De belangrijkste kansen voor koppelingen tussen het Buijtenland van Rhoon
en het omliggende stedelijke gebied zijn: vervoersarrangementen, zorg, talentontwikkeling en
stadslandbouw.
Om kennis en draagvlak te ontwikkelen is het van belang om in Rotterdam op zoek te gaan naar
potentiële vaandeldragers voor de ontwikkeling van Buijtenland van Rhoon als buitenplaats voor de
inwoners van Rotterdam‐Zuid. De programmering in het Buitenland moet ook afgestemd worden op
de behoefte van de doelgroep in de stad. Dat kan door met kleine experimenten proefondervindelijk
vast te stellen wat stedelijke partijen willen in het gebied. De koppeling met Rotterdam en
Rotterdamse maatschappelijke programma’s komt zo tot stand en kan een opstapje vormen naar
verdergaande samenwerking.
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AANKNOPINGSPUNTEN WORKSHOP
Tijdens de workshop zijn de deelnemers ingegaan op de drie onderstaande vragen.
 Wat zijn de mogelijkheden voor sociale, economisch en recreatieve ontwikkelingen binnen de
contouren van het plangebied?
 Welke koppelingen en relaties kunnen gelegd worden met partijen en ontwikkelingen rondom het
plangebied (op verschillende schaalniveaus)?
 Welke kennis is nodig zodat Buijtenland van Rhoon zich kan ontwikkelen tot een gebied met een
duidelijke maatschappelijke toegevoegde waarde voor de omgeving?
Mogelijkheden voor ontwikkelingen
Stadslandbouw in relatie tot recreatie, scholen/opleidingen en zorg;
Waterverbindingen van/naar Buijtenland vanuit Rotterdam‐Zuid;
BSO (buitenschoolse opvang) en basisscholen naar Buijtenland;
Verhuur volkstuinen/collectieve tuinen, het nieuwe welzijn;
Nieuwe ondernemers in coöperaties;
Stedelijke evenementen;
Bijdrage gezonde leefstijl/bestrijding obesitas;
Natuurbeleving voor de stad (bijvoorbeeld vogelskijken);
Sociaal programma Rotterdam‐Zuid;
Tekenen en programmeren, verbinden stedelijk groen;
Transformatie naar stadslandbouwlandschap;
Bovenregionaal “themapark” aansluitend op thematiek;
Motorcross voor jongeren;
Hightech glastuinbouw;
Evenement dat doorgroeit naar het themapark;
Het gebied als cultuurlandschap positioneren;
Het kreken‐ en rivierenlandschap als unieke gebiedseigenschap versterken.



















Relaties en koppelingen
Landbouwsector/LTO;
Vastgoed: A15 zone;
Politiek: Nationaal programma Kwaliteitsprong op Zuid;
Onderwijs: NME, IVN;
Infrastructuur: waternetwerk, recreatienetwerk, wegennetwerk;
Ondernemersveld: werkervaringpool, tussenhandel Willem & Drees;
Kunst en cultuur: de Kunsthal, museum Boijmans van Beuningen, IFR (internationaal filmfestival
Rotterdam);
 Popcultuur die jongeren aanspreekt: Marco Borsato, jonge rappers uit Zuid;
 Leisure: attractie/vervoer, tuktuks, bootjes;
 Zorgboerderij De Buytenhof.








Kennisbehoefte
 Wat is de reistijd en hoe is de beleving van de bestaande routes vanuit het stedelijke gebied naar het
Buijtenland?;
 Welke routes door Buijtenland van Rhoon illustreren de kwaliteit en diversiteit van het gebied?
 Wat zijn randvoorwaarden voor ondernemers om zich in Buijtenland te vestigen?;
 Welke type programma’s en van welke omvang sluit aan bij de behoefte voor lokale gebruikers en
bewoners;
 Hoe wordt het Buijtenland van Rhoon aantrekkelijk voor bewoners van Rotterdam‐Zuid?
 Hoe krijgen we jongeren uit Rotterdam‐Zuid fysiek in beweging?
 Welke ingrepen in de omgeving zijn nodig om de fysieke bereikbaarheid van het Buijtenland van
Rhoon te verbeteren?
Veldacademie | Projectvoorstel Platform kennis, kansen en koppelingen / Buijtenland van Rhoon
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 Welke ingrepen in de omgeving zijn nodig om de mentale bereikbaarheid te verbeteren?
 Wat voor beelden en motieven zijn van belang bij het ontwikkelen van het Buijtenland van Rhoon tot
een natuur‐ en recreatiegebied met regionale/metropolitane aantrekkingskracht?
 Zijn er succesfactoren aan te wijzen in bestaande, vergelijkbare recreatiegebieden?
 Wat zijn de kwaliteiten van het huidige gebied nu (voor verschillende gebruikers)?
 Hoe kan de transformatie van het Buijtenland van Rhoon inzichtelijk worden gemaakt en
vormgegeven?
 Welke beeldend‐ruimtelijk entrees naar het gebied zijn er nodig?

Veldacademie | Projectvoorstel Platform kennis, kansen en koppelingen / Buijtenland van Rhoon
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AANPAK
Uit de workshop komt een tweeledige vraag naar voren: enerzijds een duidelijk maatschappelijk
gemotiveerde behoefte aan betrokkenheid van actoren uit het stedelijk gebied en anderzijds een
behoefte aan ruimtelijke verbindingen en kennis daarover. Hoewel beide zaken bij het maken van
planuitwerkingen nauw met elkaar verbonden zijn, is er in dit voorstel voor gekozen een verdeling te
maken in een maatschappelijke en een ruimtelijke invalshoek. Het onderzoeksvoorstel beschrijft daarom
drie aparte ‘work packages’, waarbij de eerste twee parallel aan elkaar zijn uit te voeren, en de derde een
vervolgopdracht is om de opgedane kennis en expertise vanuit de twee verschillende invalshoeken samen
te brengen.
Workpackage 1: ‘Interventies voor Buijtenland van Rhoon’, zoomt in op de vraag naar het creëren van
maatschappelijk draagvlak en relaties met partners uit de stad, terwijl work package 2: ‘Ruimtelijk
Onderzoek’, zich richt op het analyseren en ontwikkelen van ruimtelijke kennis. Work package 3:
‘Ontwerpend Onderzoek’, brengt de bevindingen van de twee op zichzelf staande onderdelen bij elkaar
door middel van ontwerpverkenningen.
Zoals ook in de quickscan het geval was voeren Veldacademie en het onderzoeksprogramma Urban
Landscape Architecture van de TU Delft samen het onderzoek uit, met dien verstande dat de uitvoering
van het werk naar expertise is verdeeld. Veldacademie draagt zorg voor het uitvoeren van het eerste
work package, en de TU Delft voor het tweede. De verantwoordelijkheid voor het derde work package,
waarvan de invulling nader zal moeten worden bepaald tijdens het uitwerken van de andere twee
packages, zal in eerste instantie worden gedeeld door beide instituten.

1

Work Package ‘Interventies voor Buijtenland van Rhoon’

Doelstelling
Tijdens het planproces is veel aandacht uitgegaan naar het verkrijgen van voldoende draagvlak bij de
lokale politiek voor het ontwikkelen van een landschapspark op agrarische grond. Diverse
inrichtingsvoorstellen zijn gesneuveld, en er is gezocht naar een planinvulling die zowel voldoet aan de
oorspronkelijke doelstellingen als ook tegemoet komt aan bestaande bezwaren tegen het transformeren
van goede landbouwgrond in ofwel natuur, ofwel recreatiegebied. De beoogde maatschappelijke (sociaal‐
economische) betekenis van een landschapspark van 600 hectare is echter nog niet uitgekristalliseerd, en
zodoende zijn er tot nu toe weinig stedelijke maatschappelijke partijen betrokken bij de planontwikkeling.
Centraal binnen de opgave ligt de wens dat het toekomstige landschapspark in maatschappelijk opzicht
relevant wordt voor zowel de inwoners van de aan het Buijtenland grenzende wijken als het omliggende
stedelijke gebied op het eiland IJsselmonde en de stadsregio Rotterdam. Doel van het programmavoorstel
is beoogde partners voor de maatschappelijke opgave te mobiliseren en hen (kleinschalige) activiteiten in
Buijtenland van Rhoon te laten organiseren (en al doende kennis te verzamelen en draagvlak voor de
opgave te ontwikkelen).
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Dit work package ontwikkelt een aanpak om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
 Welke thematische koppelingen zijn er vanuit het plangebied te maken met concrete opgaven en
ontwikkelingen in de omgeving, op verschillende schaalniveaus?
 Welke partijen zijn er nodig om deze koppeling tot stand te brengen, zodat de maatschappelijke
meerwaarde van het Buijtenland van Rhoon voor haar omgeving evident wordt?
 Welke activiteiten kunnen deze partijen de komende tijd in het plangebied ontwikkelen, zodat het
Buijtenland van Rhoon in de planfase al bekendheid krijgt op bovenlokale schaal?
Voor de uitwerking van het voorstel zijn de volgende principes geformuleerd:
 In de quickscan zijn verschillende schaalniveaus benoemd die relevant zijn voor de maatschappelijke
meerwaarde van het Buijtenland van Rhoon. Deze schaalniveaus geven een eerste indicatie waar
mogelijke koppelingen tussen het gebied en haar omgeving kunnen worden gerealiseerd.
 In de discussiebijeenkomst op 26 juni 2012 zijn mogelijke koppelingen besproken en aangevuld.
 Met het stedelijke (lokale en regionale) netwerk van Veldacademie en het ontwikkelen van
interventies de benoemde partijen activeren en interesseren voor het Buijtenland van Rhoon.
 Met kleinschalige pilots achtereenvolgens de behoefte van stedelijke actoren worden identificeren,
oplossingen genereren, en activiteiten organiseren in het Buijtenland van Rhoon.
 Met de inzet van studenten en scholieren hebben deze pilots een maatschappelijke meerwaarde en
wordt de gewenste stedelijke doelgroep betrokken bij Buijtenland van Rhoon.
 Met de ervaring en opbrengsten van de pilots, voorstellen laten formuleren door partijen voor
grootschaligere activiteiten of interventies in het plangebied (opschalen).
 Met de uitvoering van de pilots input leveren voor het onderzoek‐ en onderwijsprogramma van de
Technische Universiteit Delft, de Erasmusuniversiteit Rotterdam en andere onderwijsinstellingen.
Resultaten Quickscan en discussiebijeenkomst
Gezien de complexiteit van het vraagstuk is als eerste stap een quickscan uitgevoerd, waarbij informatie is
verzameld over mogelijke koppelingen op verschillende schaalniveaus. In een discussiebijeenkomst zijn de
uitkomsten van de quickscan bediscussieerd, en zijn de meest relevante koppelingen en bijbehorende
partijen benoemd en aangevuld. Aan de hand van die input is dit voorstel opgezet.
Uit de discussiebijeenkomst komt heel nadrukkelijk de behoefte naar voren om te beginnen met
activiteiten in het gebied. De planontwikkeling is een moeizaam proces dat steeds vorderingen maakt,
maar ook heeft geleid tot een afwachtende houding bij bewoners van Albrandswaard en agrariërs
(grondeigenaren) in het gebied. De omvang van de bezoekersstromen en de specifieke invulling van het
recreatieve programma zijn nog open.
Er zijn tijdens het planproces verschillende onderzoeken gedaan, naar de recreatieve vraag, maar ook
naar mogelijke inrichtingen met de natuur. De vragen die tijdens de discussiebijeenkomst geformuleerd
zijn hebben vooral betrekking op de verbinding en bereikbaarheid van het plangebied vanuit het
stedelijke gebied, zowel regionaal als voor Rotterdam‐Zuid.
De belangrijkste kansen voor koppelingen tussen het Buijtenland van Rhoon en het omliggende stedelijke
gebied zijn: vervoersarrangementen, zorg, talentontwikkeling en stadslandbouw. Als de inwoners van
Rotterdam‐Zuid of de Rotterdamse regio actief zijn in het gebied, wordt duidelijker om wie het gaat, wat
men wil maar ook wat men te bieden heeft. Echte mensen: schoolkinderen uit Rotterdam‐Zuid, studenten
Veldacademie | Projectvoorstel Platform kennis, kansen en koppelingen / Buijtenland van Rhoon
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van de Erasmus Universiteit Rotterdam of het Lentiz college, re‐integratiekandidaten of tuinierende
oudere Rotterdammers.
Mogelijke interventies voor Talentontwikkeling, Stadslandbouw en Zorg
Om voorstellen te genereren en te organiseren zijn mensen, verenigingen, bedrijven en instellingen nodig
die elkaar vinden, en die vanuit de eigen drijfveren een kans zien in het Buijtenland van Rhoon. De crux is
om met allerlei actoren uit de wijken in Rotterdam‐Zuid voorstellen te ontwikkelen die de opgaven uit de
stad koppelen aan de fysieke ruimte in Buijtenland van Rhoon.
Door deze werkwijze, wordt het Buijtenland van Rhoon een plek in een stedelijke context, die ook
relevant is voor de opgaven uit de wijken. De inbreng van bewoners, ondernemers en andere
betrokkenen bestaat enerzijds uit de uitvoering van een activiteit in het gebied, maar tegelijkertijd wordt
ook duidelijker wat de behoefte aan voorzieningen en andere fysieke ingrepen is vanuit specifieke
stedelijke opgaven. De opgaven fungeren als katalysator voor de ontwikkeling van Buijtenland van Rhoon.
De interventies vormen het vliegwiel voor de invulling en programmering van het gebied als gevolg.
Een interventie is een concrete activiteit die daar invulling aan geeft. Bij de activiteit worden voor de
voorbereiding en uitvoering ook partijen gezocht met specifieke expertise. Hoe dit in zijn werk gaat wordt
duidelijk door onderstaande voorbeelden. Deze interventies zullen in het gebied zichtbaar zijn en een
blijvend of terugkerend karakter hebben.
Talentontwikkeling
Scenario 1

De Rotterdamse circusschool ‘Rotjeknor‘ organiseert een circusfestival.
Gedurende drie maanden is de circusschool te gast in Buijtenland van Rhoon.
Er wordt in een tijdelijk onderkomen les gegeven en de periode wordt
afgesloten met een publieke voorstelling, waarbij de ouders en familieleden
van de cursisten komen kijken. Het tijdelijke mobiele onderkomen (de tent) is
gebouwd door studenten.

Scenario 2

Museum Rotterdam organiseert een expositie over de boeren die naar
Rotterdam‐Zuid kwamen in het Buijtenland van Rhoon gericht op basisscholen
en middelbare scholen. Via Zorggroep Rijnmond geven inmiddels bejaarde
‘nieuwkomers’ uit die tijd toelichting bij de rondleidingen.

Scenario 3

Studenten Sport en Management organiseren voor scholen uit Rotterdam‐
Zuid een sportevenement in het plangebied.

Mogelijke
output

Mobiel onderkomen (1), bezoek aan Buijtenland van Rhoon (1,2,3),
vervoersarrangementen (2,3)

Mogelijke
partners

Jeugdcircus Rotterdam, Museum Rotterdam, Scholen, Zorggroep Rijnmond,
CoDart, Sportstad Rotterdam, HBO Sport en marketing InHolland Rotterdam,
Rotterdam festivals, Nationaal Programma Kwaliteitsprong op Zuid
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Stadslandbouw
Scenario 1

Tijdens het Rotterdamse Oogstfestival krijgen bezoekers een uitnodiging voor
een familiebezoek aan een boerderij in het Buijtenland van Rhoon. Met
verschillende agrariërs uit het Buijtenland van Rhoon wordt in Rotterdam een
kleinschalige Buijtenland van Rhoon marktdag georganiseerd. De bezoekers
krijgen ook een uitnodiging voor een familiebezoek aan de boerderij.

Scenario 2

Een grondeigenaar in het plangebied verhuurt eenmalig van maart tot oktober
grond voor moestuinen. Geïnteresseerden worden geworven via advertenties
in de Rotterdamse huis‐aan‐huis bladen.

Scenario 3

Bij de boerderij De Vlakkenburg organiseert het RMC een workshop/start up
‘begin je eigen moestuin’. Ter plekke worden zaaigoed en ander materiaal
verkocht. Deelnemers aan de workshop krijgen een plekje toegewezen en er is
gedurende 6 weken begeleiding door MBO studenten op de woensdagmiddag
en zaterdagochtend.

Mogelijke
output

Producten van Buijtenland van Rhoon zichtbaar in Rotterdam (1), bezoek aan
Buijtenland van Rhoon (1,2,3), kennis over zichtbaarheid en herkenbaarheid
van Buijtenland (1) kennis van groente kweken (3) inzicht in effectieve
communicatiestrategieën (1,2,3)

Mogelijke
partners

Agrariërs Albrandswaard, Rotterdamse Oogst, Lentiz Outdoor, RMC
Rotterdams Milieu Centrum, Tuincentra, Sport & Recreatie Rotterdam

Zorg
Scenario 1

Rotterdamse zorgaanbieders Laurens en Aafje ontwikkelen een
dagbestedingsprogramma, waarbij clienten onder begeleiding natuurbeheer
uitvoeren voor Zuid‐ Hollands Landschap.

Scenario 2

In de instellingskeuken van Sichting Pameijer worden met agrarische
producten uit Buijtenland van Rhoon gerechten klaargemaakt door clienten.
Deze worden verkocht door de clienten in een mobiel verkooppunt langs een
puzzeltocht vanuit Slinge naar Buijtenland van Rhoon. Het verkooppunt staat 3
keer op een andere locatie langs de puzzeltocht.

Mogelijke
output

Bezoek aan Buijtenland van Rhoon (1,2), inzicht in de geschiktheid van locaties
voor een versnapering (2), kennis over wenselijke voorzieningen

Mogelijke
partners

Agrariërs Albrandswaard, Rotterdamse Oogst, Lentiz Outdoor, RMC
Rotterdams Milieu Centrum

Deze voorbeelden geven een indruk van mogelijke interventies. De daadwerkelijk interventies zijn het
resultaat van gesprekken met maatschappelijke partners over de thema’s.
Veldacademie | Projectvoorstel Platform kennis, kansen en koppelingen / Buijtenland van Rhoon
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Om te leren van de interventies wordt hier onderzoek aan gekoppeld: action‐research. Het
onderzoeksresultaat en de onderzoeksmethoden zijn afhankelijk van de invulling die de interventies
krijgen. Te denken valt aan (bijvoorbeeld bij de bezoekers van de activiteiten):
Inzicht in de beleving van het plangebied
Opkomst bij diverse manieren van uitnodigen
Gebruikt vervoersmiddel door de bezoekers
Motivatie om naar de activiteit te komen
Voornemen van de bezoekers om het bezoek te herhalen







Te gebruiken methodieken voor action‐research zijn bijvoorbeeld: enquêtes, interviews,
evaluatieonderzoek, observaties, gps trackers tijdens tochten of wandelingen, mentalmapping,
netwerkanalyses. Overigens kunnen ook de maatschappelijke partijen en hun bevindingen onderwerp van
onderzoek zijn.
De opgedane kennis bij deze concrete interventies leidt tot verbetervoorstellen voor nieuwe interventies.
De uitvoering van de interventies met en door bewoners, ondernemers en andere actoren dient immers
als vliegwiel en katalysator voor de verdere ontwikkeling en koppeling tussen het Buijtenland van Rhoon
en de huidige opgaven in de grootstedelijke context.
Organisatie
Het organiseren van de interventies gebeurt door Veldacademie. De specifieke werkwijze kan verschillen
per interventie. Voorstel is nu om een programma met minimaal drie interventies aan te bieden, zodat er
ruimte is om te zoeken naar partners met behulp van het netwerk van de Veldacademie. Dit leidt tot de
volgende werkzaamheden (per interventie):
 Kansen voor koppelingen naar Buijtenland van Rhoon onder de aandacht brengen van mogelijke
partners
 Uitwerken en voorbereiden van de interventie met de partners
 Uitvoeren interventie met partners, ondersteunende partners en de doelgroep
 Veldacademie koppelt de interventies voor Buijtenland van Rhoon aan onderzoekstrajecten waarin
studenten van verschillende onderwijsinstellingen binnen reguliere onderwijsmodules participeren.
 Afronden door te evalueren en onder andere (beeld) verslag op te stellen
Daarnaast is er overleg met de opdrachtgever over de voortgang van het programma. De geschatte
doorlooptijd van elke interventie is drie maanden. Na elke uitgevoerde interventie volgt een korte
evaluatie met de partners en de opdrachtgever. Al doende leren zowel de partners als de opdrachtgevers
wat wel en niet effectief is.
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2

Work Package ‘Ruimtelijk onderzoek’

Doelstelling
Uit het verslag van de workshop komt een algemene behoefte (en noodzaak) van het aanpakken van
sociaal‐economische, maatschappelijke onderwerpen naar voren: de ontwikkeling van het Buijtenland
wordt gezien als een mogelijkheid tot verbetering van de leefomgeving. Het overgrote deel van de
aangekaarte problemen en de door de deelnemers benoemde kansen en oplossingen voor het
Buijtenland zijn hier nauw mee verbonden: er is veel gesproken over maatschappelijke programma’s en
het leggen van sociale of economische verbanden. Waar deze conclusies zeer direct de grondslag van de
hierboven beschreven work package vormen (waarin specifiek wordt ingezoomd op zaken als het creëren
van maatschappelijk draagvlak, ook al tijdens het ontwikkelingsproces), behelst deze tweede work
package een verder ruimtelijk onderzoek naar het fysieke heden; daarnaast wordt dieper ingegaan op hoe
het tastbare gedeelte van de opgave (het ruimtelijk ontwerp) kan bijdragen aan een ‘toekomstbestendig‘
Buijtenland.
Deze work package focust op de fysieke ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon op de langere
termijn. Het is belangrijk te kijken naar kansen en mogelijkheden in het gebied, maar ook naar
beperkingen: behoud van cultuurlandschap bijvoorbeeld kan betekenen dat soms voorzichtig te werk
moet worden gegaan. Het ontwikkelen van een ‘veerkrachtige’ en tijdsbestendige ruimtelijke onderlegger
is een zeer belangrijke factor in het succes van het Buijtenland als een sociaal relevant en prettig gebied
op zowel lokaal als regionaal niveau, zowel nu als in de (verre) toekomst. Het doel van het ruimtelijk
onderzoek, is daarom de kennis, de kansen en de koppelingen van fundamentel ruimtelijke aard te
identificeren en adresseren. Een wezenlijk onderdeel van deze opgave wordt gevormd door het vertalen
van niet direct tastbare wensen en conclusies in fysieke consequenties: wat betekenen de uit de
informatiebijeenkomst naar voren gekomen conclusies nu eigenlijk voor de tastbare werkelijkheid van het
Buijtenland? Nu, maar ook over vijftig jaar?
Naast zaken die alleen indirect ruimtelijk van aard zijn, zijn er in de quickscan en tijdens de
informatiebijeenkomst ook een aantal onderwerpen genoemd die zeer expliciet ruimtelijk van aard zijn:
de vraag om een tempografische kaart om inzicht te krijgen in reistijden van en naar het Buijtenland, en
het door sommigen uitgesproken verlangen zoveel mogelijk te bewaren van het bestaande
cultuurlandschap zijn voorbeelden van onderwerpen die bij uitstek vragen om een studie van het fysieke.
Uiteraard zijn ook deze zaken onderdeel van het ruimtelijk onderzoek.
Werkwijze
In deze work package wordt een aanpak ontwikkeld die ingaat op de volgende drie deelonderwerpen, die
ieder corresponderen met een ander schaalniveau: een analyse van het bestaande Buijtenland van
Rhoon, de rol van het gebied op het eiland IJsselmonde nu en in de toekomst, en de positie van het
Buijtenland binnen de stadsregio Rotterdam. Door analyses uit te voeren op deze drie schaalniveaus
wordt een compleet beeld gevormd van de rol die het Buijtenland van Rhoon op zowel lokaal als
regionaal niveau kan spelen.
Analyse bestaande situatie
Allereerst zal worden gekeken naar de bestaande situatie. Het Buijtenland van Rhoon is een specifiek en
uniek cultuurlandschap en de kwaliteiten hiervan moeten beter benoemd worden. Wat is de essentie van
Veldacademie | Projectvoorstel Platform kennis, kansen en koppelingen / Buijtenland van Rhoon
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de landschappelijke kwaliteit – en welke maat en schaal hoort hier bij? Wat is de korrelgrootte van de
kwaliteit? Hieraan moet een waardeoordeel worden gekoppeld: wat is de waarde van het Buijtenland en
waarmee moet verder worden ontwikkeld? Wat moet je bewaren, en wat is misschien al verloren? Welke
aannames over landschap en kwaliteit zijn gemaakt in de bestaande plan? Een kri�sche reec�e van deze
aannames is belangrijk voor het herdeniëren van (on)mogelijkheden in ontwikkeling. Wat vinden we nú
mooi? En vinden we dat over dertig jaar nog steeds? Het beantwoorden van deze vragen is zeer belangrijk
voor het ontwikkelen van een duurzame ruimtelijke armatuur voor onvermijdelijke ontwikkelingen in het
gebied.
Opmerkingen en conclusies uit de quickscan en de informatiebijeenkomst zullen worden gelegd naast en
vergeleken met het door Peter Verkade landschapsarchitecten opgestelde beeldkwaliteitplan en eerdere
ruimtelijke ontwerpen voor het gebied. Vervolgens zal aan de hand van deze vergelijking nogmaals
kritisch naar de huidige situatie worden gekeken. Uiteindelijk doel is het identificeren van kansen en
(on)mogelijkheden waarop de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied kan worden gebaseerd.
Het Buijtenland en IJsselmonde, nu en in de toekomst
IJsselmonde kan worden gezien als resultaat van dienende periferale processen. Het eiland lijkt een
optelsom van (vitale) oplossingen voor grootstedelijke problemen: groeikernen, infrastructuur, industrie.
IJsselmonde speelt een rol in het functioneren van de stadsregio Rotterdam, maar het eiland zelf lijkt
hierdoor een weinig samenhangend geheel. Dit is op zich niet erg, maar hoe kan ontwerp nog iets
betekenen in deze situatie? Hoe kan IJsselmonde haar faciliterende rol – die een zeer belangrijke factor is
in het totstandkomen van ruimte – blijven vervullen? En wat betekent dit voor het Buijtenland van Rhoon,
het grootste nog niet door het stedelijk metabolisme opgeslokte gebied op IJsselmonde?
Aan de hand van een analyse van de stedelijke ontwikkeling van IJsselmonde zal een beeld van de
toekomst van het eiland worden geschetst. Verdere verstedelijkende ontwikkelingen lijken een grote
bedreiging voor het Buijtenland als groengebied, maar is dit wel zo? Kan een groen, toegankelijk
Buijtenland niet juist bijdragen aan verdere ontwikkelingen op IJsselmonde? Het beantwoorden van deze
vragen is het uiteindelijke doel van dit deelonderzoek.
Positie binnen de stadsregio
Het Buijtenland van Rhoon krijgt straks ook een belangrijke functie als natuur‐ en recreatiegebied op
regionale schaal. Het gebied wordt ontwikkeld tot grootschalige groenvoorziening voor de stadsregio
Rotterdam, en gaat dus een rol spelen in een groter netwerk van groenvoorzieningen: zeker doordat het
vanuit de gehele regio erg goed bereikbaar is, lijken hier kansen te liggen voor zowel het verrijken van het
groenaanbod van Rotterdam als het ontwikkelen van het Buijtenland van Rhoon en directe omgeving tot
een aantrekkelijke bovenlokale bestemming. Dit betekent dat een goede positionering van het gebied
binnen een regionaal kader zeer van belang is. Een tweeledig onderzoek naar deze positionering wordt
uitgevoerd: ten eerste zal de ligging en programmering van het Buijtenland worden vergeleken met die
van bestaande groengebieden in de stadsregio Rotterdam, en ten tweede zal een aantal met Rotterdam
vergelijkbare Europese regionale parkstructuren worden onderzocht. Waar het eerste deel een analyse is
van de ‘markt’ waarin het Buijtenland opereert, is het tweede een zoektocht naar voorbeelden van (al dan
niet) succesvolle inbeddingen van groengebieden in vergelijkbare situaties.
Een begin van deze analyse is al gemaakt in de studie ‘Metropolitan Greens’ van de leerstoel Landscape
Architecture van de Technische Universiteit Delft; deze studie zal dienen als basis voor verder onderzoek –
zoals ook voor de quickscan al het geval was. Uiteindelijk doel van deze deelstudie is het vormen van een
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volledig beeld van de ‘concurrentiepositie’ van het Buijtenland van Rhoon in de stadsregio Rotterdam, en
mogelijke manieren van inbedding van het gebied hierin.
Uitwerking
De uitwerking van de drie deelonderzoeken zal steeds vergelijkbaar zijn: eerst zal het bestaande materiaal
dat betrekking heeft op het deelonderzoek worden verzameld, besproken en naast de resultaten van de
bijeenkomst gelegd. Vervolgens zal (eventueel in overleg met de opdrachtgever) een vervolgtraject
worden vastgesteld. Dit traject specificeert de precieze kennis‐ en onderzoeksvragen die moeten worden
beantwoord, en op welke manier dit het beste kan worden gedaan. Uiteraard zal bovenstaande
uiteenzetting van de deelonderzoek dienen als uitgangspunt.
Organisatie
Het ruimtelijk onderzoek zal worden uitgevoerd door een team van onderzoekers van het programma
Urban Landscape Architecture van de Technische Universiteit Delft. Het onderzoeksteam wordt
ondersteund door een klankbordgroep met externe expertise. De samen te stellen klankbordgroep
bestaat onder andere uit De Veldacademie, bewoners, lokale ondernemers en andere publieke of private
partijen.
Voor elk van de drie deelonderzoeken zal een tijdsschema worden opgesteld in overleg met de
opdrachtgever. Voorstel nu is om de resultaten van de deelonderzoeken steeds om de drie maanden te
presenteren (in de volgorde waarin ze hierboven zijn beschreven). Het volledige onderzoek zal aldus
negen maanden in beslag nemen, met eventueel een uitloop voor het afronden en presentabel maken
van de onderzoeksresultaten. Ook volgt na elk uitgevoerd deelonderzoek een korte evaluatie met de
partners en de opdrachtgever, en een bespreking van het volgende deelonderzoek.
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3

Work Package ‘Ontwerpend onderzoek’

Met het derde work package wordt de opgedane ervaring en kennis uit de eerste twee work packages
samen gebracht. Doel is om de bevindingen vanuit de sociaal‐economische invalshoek (de interventies)
en de ruimtelijk‐analytische invalshoek (het ruimtelijk onderzoek) te combineren en met elkaar in verband
te brengen.
Werkwijze
De eerste stap is het gezamenlijk interpreteren van de uitkomsten van de eerdere packages, en het in
elkaar passen hiervan. Hoe zijn de toegepaste gebruiksmogelijkheden en het gewenste vervolg uit de
interventies te versterken door de conclusies uit de ruimtelijke analyse? Verdere invulling en inhoud van
dit work package is afhankelijk van de (onderzoeks)resultaten uit de eerste twee packages.
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Resultaten workshop Buijtenland van Rhoon

datum

26 juni 2012

auteur

Lisa Mattemaker, Margot van der Helm

Veldacademie en Landscape Architecture TU Delft organiseerden op 26 juni 2012 een workshop in het
Buijtenland van Rhoon over de kansen voor koppelingen tussen het plangebied met haar omgeving. Dit is
gestructureerd rond drie thema’s (mobiliteit, economie en scholing) en drie schaalniveaus (Zuid, IJsselmonde
en de regio). De middag is afgetrapt met een introductie.

In deelsessies zijn de deelnemers ingegaan op onderstaande vragen:
-

Wat zijn de mogelijkheden voor sociale, economisch en recreatieve ontwikkelingen binnen de
contouren van het plangebied?
Welke koppelingen en relaties kunnen gelegd worden met partijen en ontwikkelingen rondom het
plangebied (op verschillende schaalniveaus)?
Welke kennis is nodig zodat Buijtenland van Rhoon zich kan ontwikkelen tot een gebied met een
duidelijke maatschappelijke toegevoegde waarde voor de omgeving?

Bijgaand een korte weergave van de opbrengst in de verschillende deelsessies en van de plenaire
terugkoppeling en discussie daarover.
A

Buijtenland van Rhoon en Zuid (omliggende stedelijke gebied)

Mogelijkheden voor ontwikkelingen
- Bijdragen aan een meer gezonde leefstijl van bewoners in het nabije stedelijke gebied (Rotterdam
Zuid) en het tegengaan van obesitas.
- Opleiding aanbieden die aansluit bij het programma stadslandbouw van de gemeente Rotterdam
- Ketenverbinding leggen tussen scholen en voedselproductie
- Openbaar vervoer via water aanbieden naar het Buijtenland van Rhoon
- Buitenschoolse opvang en scholen gebruiken het gebied voor dagtochtjes
- Zorg en landbouw combineren
- Verhuur van volkstuinen of collectieve tuinen
- Ondernemers participeren in een gebiedscoöperatie die bijdraagt aan het landschapsbeheer
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Relaties en koppelingen naar de omliggende wijken
- Onderwijsinstellingen voor (groen) onderwijs: Lentiz, Edudelta, Wellantcollege
- Werk ervaringspool van gemeenten
- Kwalitatieve en afwisselende routes naar het Buijtenland van Rhoon vanuit het stedelijk gebied
- Stichting Pamijer voor de combinatie van zorg en landbouw

Noodzakelijke kennis
- Hoe is de reistijd en de beleving langs specifieke routes naar het Buijtenland van Rhoon vanuit de
omgeving?
- Wat is de behoefte aan stageplaatsen?
- Welke randvoorwaarden gelden voor ondernemers die zich in Buijtenland van Rhoon willen vestigen?
- Wat kunnen scholen op het gebied van groen onderwijs voor het plangebied betekenen?
- Welke omvang van programma’s is passend bij het plangebied?
B

Buijtenland van Rhoon en IJsselmonde

Mogelijkheden voor ontwikkelingen
- Samenwerking met grote Stedelijke (professionele) evenementen zoals North Sea Jazz, Rotterdam
Marathon
- Natuur voor de stedeling (vogels)
- Het vastgoed van de gemeente Rotterdam in de A15 zone benutten als Stepping stone naar het
Buijtenland van Rhoon
- Sociaal programma op Zuid
- Het stedelijk groen (tot aan de Kop van Zuid) met een aantrekkelijke (fiets)route verbinden met het
Landschap van Buijtenland van Rhoon, tekenen en programmeren op kaart
- Transformatie van de landbouw naar een gemengd bedrijf en/of stadslandbouw
- In 2015 (fysieke verbinding met Rotterdam Zuid is dan op orde) en 2020 een grootschalig eenmalig
evenement (Floriade, jeugd OS) met duurzame investeringen in (infra)structuur naar stedelijk gebied
- Met als vervolg mogelijk een bovenregionaal themapark voor intensievere recreatie, aansluitend op
de thematiek van het gebied
- Ruimte bieden aan recreatieve functies waar weinig plek voor is in de stad: motorcross voor jongeren,
modelvliegtuigen of boten
- Expositie over high tech tuinbouw in een duurzame kas (produceert warmte)
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Relaties en koppelingen met IJsselmonde
- Programmering door Rotterdamse kunst en cultuurinstellingen: Kunsthal, Boymans, IFR
- Promotie door landelijke en lokale popiconen: Marco Borsato en rappers uit zuid
Programma Kwaliteitssprong op Zuid, Marco Pastors
- Basisscholen
- Natuur- en milieu educatie centra: IVN, RMC
Beherende partijen: waterschap, recreatieschap, Zuid Hollands Landschap
- Tussenhandelaren: Willem & Drees (fruit), Thod Binder (groene daken)
- Aanbieders van attractief vervoer: tuktuk, bootjes
- Ontbreken van planologische bescherming van de Rand van Rhoon

Noodzakelijke kennis
- Hoe wordt Buijtenland van Rhoon aantrekkelijk genoeg voor de Kop van Zuid?
- Hoe krijgen we Rotterdam Zuid fysiek in beweging en naar het Buijtenland van Rhoon?
- Hoe ontwikkel je voldoende verdienvermogen voor beheer van het groengebied?
- Hoe krijgen we de beoogde doelgroep op de fiets?
- Welke ingrepen zijn er in de (stedelijke) omgeving nodig om de (mentale) bereikbaarheid te
verbeteren?
C

Buijtenland van Rhoon en de Rotterdamse (metropool) regio

Mogelijkheden voor ontwikkelingen
- De maat van het plangebied is regionaal en vraagt om een omvangrijk programma
- Het cultuurlandschap als aanknopingspunt voor de fietsende en wandelende recreant
- Rivierenlandschap (kreek) als uniek aanbod
- Stadslandbouw
Relaties en koppelingen naar de regio
- Buijtenland van Rhoon moet functioneren op alle schaalniveaus
- NME-organisaties, scholen, verenigingen
Noodzakelijke kennis
- Wat voor beelden en motieven zijn relevant op metropolitaan niveau?
- Wat zijn de succesfactoren bij vergelijkbare gebieden?
- Wat zijn de huidige kwaliteiten van het plangebied op metropolitaan niveau?
- Wat is de huidige betekenis (het gebruik) van Buijtenland van Rhoon op de andere schaalniveaus?
- Hoe is de bereikbaarheid naar verschillende modaliteiten (auto, openbaar vervoer, fiets)?
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Plenaire terugkoppeling en discussie Buijtenland van Rhoon
Arie Voorburg neemt het woord en meldt in het kort wat hem is opgevallen bij de aparte groepjes. Wat komt
er terug in alle groepjes:
- het is al een bestaand landschap
- voor wie is het en wat levert het op
- wat is het profiel van de bezoeker
- talentontwikkeling, voedsel, gezond zijn, educatie
- grootschaligheid, waar wordt het voor gebruikt
Wat hij niet heeft gehoord is de ecologische waarde en het cultuurhistorische landschap. De resultaten van de
deelgroepen wordt toegelicht, met vervolgens discussie in de zaal.
Bij de presentatie van ‘Zuid’ wordt er ingegaan wat er met randvoorwaarden voor ondernemers wordt
bedoeld. Er is behoefte aan ondernemers die ook willen bijdragen aan het in stand houden van het landschap.
Dat kan door niet zomaar iedereen toe te laten. Er is nu een planologisch kader dat ruimte biedt aan iedereen
die iets met voedselproductie of natuur wil doen. Maar er zijn ook voorzieningen nodig. Bij de vestiging van
bijvoorbeeld horeca of andere recreatieve functies moet er ook meerwaarde zijn voor het totaal. Daarnaast is
het ook belangrijk om combinaties te maken en functies te verbinden. Bijvoorbeeld high tech/high touch.
Bij de presentatie van ‘IJsselmonde’ is al overlap te zien met de eerste groep. Daarnaast is er veel gesproken
over het bereik van Buijtenland. Je hoeft je niet op iedereen te richten, je kan ook kiezen tussen doelgroepen.
Er is ook veel gesproken over de kwaliteit van de verbinding naar de omgeving. Je begint de reis al thuis, de reis
er naartoe kan al een waardevolle beleving zijn.
Bij de ‘regio’ is de belangrijkste vraag: is het Buijtenland van Rhoon een landschapspark of een landschap met
voorzieningen? Het antwoord is dat laatste. Er zou daarom ook op de snelweg een afslag Buijtenland van
Rhoon moeten komen. Dan wordt er stilgestaan bij de weerstand die er zeker ook is tegen de ingezette
ontwikkeling. Er zijn mensen die de huidige planontwikkeling zien als een bedreiging. Vervolgens is ook de
vraag wat de stilzwijgende meerderheid van de bevolking van Albrandswaard ervan vind. Een van de conclusies
was, het plangebied is te groot voor de lokale schaal, dus ligt er een opgave om programma’s te bedenken. Je
kan ook zeggen het is er al, we maken het kleiner. Veel mensen zeggen: het gebied is mooi zoals het is, we
kunnen hier fietsen en wandelen. Zij willen geen verandering. Is er wel duidelijk wat de beoogde verandering
is? Eerst formuleren wat recreatie is. Dan kun je bekijken hoe het gebied zal transformeren voor recreatie. De
angst is ook voor het onbekende, hoeveel mensen komen er hier, zijn wij nog wel veilig?
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Belangrijkste mogelijkheden voor ontwikkelingen en koppelingen naar de omgeving
- Onderwijs (groene opvoeding), deelnemen in de keten van koken-leren-eten-natuurbeleving
- Groene beroepsopleidingen
- Koppeling van modaliteiten voor de bereikbaarheid, een positieve beleving van de route, de ervaring
begint met de reis
- Criteria of randvoorwaarden opstellen voor het vestigingsbeleid, aansluitend op de waarden en
maatschappelijke doelen van het plangebied
- Grootschalig evenement in 2015 als voorloper van de bovenregionale attractie in het plangebied
- Buijtenland van Rhoon moet op alle schalen functioneren: voor de metropolitane schaal is (lokale)
kennis over het huidige bovenregionale gebruik nodig
- Stadslandbouw aan de stad
- Bestaande maatschappelijke programma’s, zowel in het stedelijk gebied (Rotterdam Zuid) als lokaal (in
het plangebied)
- Wat is de meerwaarde van de planontwikkeling voor de silent majority van de bevolking van
Albrandswaard?
De rode draad van de middag is tenslotte tweeledig: stadslandbouw aan de stad (in tegenstelling tot in de stad)
en de maatschappelijke meerwaarde begint bij de koppeling met de bestaande programma’s, zowel in het
stedelijk gebied als lokaal. De belangrijkste vraag die nog openligt, is waar nu de recreatie op te richten? Dat
lijkt vooralsnog dagrecreatie te zijn, maar over de feitelijke invulling van het programma is bij de
planontwikkeling nog weinig vastgelegd.
Otto Trienekens sluit af en bedankt iedereen. Sandra de Haan heeft een serie illustraties gemaakt van de
discussie. De deelnemers krijgen ter plekke hier een set van.
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Illustraties: Sandra de Haan
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Deelnemerslijst
Deelsessie A - schaalniveau Buijtenland van Rhoon en Zuid (omliggende wijken)
Otto Trienekens, Veldacademie (moderator)
Kees van Oorschot, Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam
Ans Stolk, Programmabureau Zuid
Astrid Kroos, Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Peter Verkade, Landschapsarchitect
Ad Visser, eigenaar zorgboerderij
Carel Harmsen, provincie Zuid-Holland
Allan Pinheiro, Veldacademie
Deelsessie B - schaalniveau Buijtenland van Rhoon en IJsselmonde
Lisa Mattemaker, Veldacademie (moderator)
Berrie van Elderen, Landschapsarchitect / proces manager
Wouter den Hengst, Provincie Zuid-Holland
Wim Leussink, deelgemeente Charlois
Sandra de Bont, Stadsontwikkeling Rotterdam
Jan de Jong, Zuid-Hollands Landschap
Jan Oosterman, DHV Recreatieontwikkeling en vrijetijdsbesteding in regio Rotterdam
Deelsessie C - schaalniveau Stadsregio
René van der Velde, Landscape Architecture TU Delft (moderator)
Irma Bijl, gebiedsmanager deelgemeente Charlois
Gert-Jan den Toom, Stadsregio Rotterdam
Paul Makken, ANWB
Jan van der Brand, Groenservice Zuid-Holland
Marnix Tavenier, Kunstenaar
Jan Wilbers, Landscape Architecture TU Delft

Organisatie en meer
Sander Smoes, Veldacademie, organisatie
Arie Voorburg, moderator plenaire discussie
Sandra de Haan, beeldverslag
Margot van der Helm, Landscape Architecture TU Delft, verslaglegging en communicatie
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