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Inleiding  
 
In de vaarweg Delftse Schie zitten van oudsher twee haakse bochten bij Overschie. Deze bochten 
vormen een knelpunt voor de beroeps- en recreatievaart. Schepen moeten manoeuvreren, kunnen 
elkaar in de bocht niet passeren en er is geen uitloop bij eventuele calamiteiten. Bovendien 
veroorzaken de schepen overlast. Ze maken lawaai en tasten de bodem en de oevers  aan. Daarom 
snijdt de provincie de bocht in de Delftse Schie af met een nieuwe vaarweg.  

 
Nieuwe vaarweg 
Het belangrijkste onderdeel van het project Bochtafsnijding Delftse Schie is het aanleggen van een 
nieuwe vaarweg langs het bestaande bedrijventerrein Rotterdam Noord-West. Op dit moment vormen 
bomenrijen een afscherming tussen het bedrijventerrein en de omgeving. Wanneer de nieuwe 
vaarweg wordt aangelegd staat een deel van deze bomen te dicht bij het water. Dit kan onveilige 
situaties opleveren, zoals aantasting van de oever of hinder bij storm. Er is gekeken hoe er het best 
kan worden omgegaan met deze bomenrij als de vaarweg wordt aangelegd. Met als uitgangspunt het 
behoud van de bomen.  
 
Rapporten 
Er zijn tot op heden drie publieke rapporten verschenen over de bomenrij: 
 
Definitieve Groenvisie Westelijke polderkade bochtafsnijding Delftse Schie  - datum 19 april 2013 / 
revisie 02 
Er zijn drie basisvarianten bedacht over hoe om te gaan met de bomen. Deze staan in dit rapport 
beschreven en vormde de basis voor de presentatie die gehouden is op 23 mei 2013 bij een 
bewonersavond in Overschie. Tijdens deze bewonersavond is gevraagd om nog meer mogelijkheden 
te onderzoeken. Naar aanleiding hiervan is een variantenstudie uitgevoerd.  
 
Notitie – Bochtafsnijding Delftse Schie: Variantenstudie kade langs bedrijventerrein – datum 24 
oktober 2013 /revisie 05 versie definitief 
In deze rapportage worden de aanvullende oplossingen beschreven die zijn aangedragen tijdens de 
bewonersavond. Het doel van de rapportage is inzicht te geven in de mogelijkheden en de 
consequenties van het uitvoeren van de verschillende varianten. 
 
Notitie- Bochtafsnijding Delftse Schie: Aanvullende variantenstudie kade langs bedrijventerrein – 
datum 15 december 2013  
Op 1 november 2013 is er een overleg geweest tussen de provincie Zuid-Holland en het 
Hoogheemraadschap. Hier zijn nog meer varianten naar voren gebracht om het aantal te rooien 
bomen te beperken. Dit rapport geeft een totaaloverzicht van de tot nu toe onderzochte 
mogelijkheden.   
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Voorkeursvariant 
 
Ingrid de Bondt, gedeputeerde verkeer, luchtvaart en grondzaken van de provincie Zuid-Holland, 
stuurde op 19 december 2013 een brief naar Provinciale Staten waarin zij ingaat op de bomenrij aan 
de Schie. Zij gaf op 8 mei 2013, tijdens de Statencommissie Verkeer en Milieu, aan dat zij de 
mogelijkheden om de rij te behouden nogmaals liet onderzoeken.  
 

Geleidelijk vervangen bomenrij 
De Bondt geeft in de brief van 19 december 2013  de voorkeur aan de zogenoemde basisvariant en 
het samenvoegen van de dijkprofielen, in combinatie met een omvormingsperiode van 10 jaar. De 
bomenrij verplaatst in dat geval zeer geleidelijk en een stuk compacter richting het bedrijventerrein. In 
de huidige situatie heeft de bomenrij als functie om het zicht te ontnemen van de bewoners van 
Overschie op het industrieterrein. Dit blijft zo.  
 

 
Uitwerking 
Er is uiteindelijk gekozen om twee van de oplossingen met elkaar te combineren; namelijk het 
principemodel 2 en het samenvoegen van de dijk van de nieuwe vaarweg en de dijk van de sloot 
langs het bedrijventerrein (zie bijlage 2). De rest is afgevallen omdat ze onveilig of te duur zijn of niet 
genoeg aan de wensen en eisen tegemoet komen. De gemeente Rotterdam, het 
Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie hebben afgesproken om een ‘omvormingsperiode’ 
van tien jaar toe te passen. Doordat dit heel geleidelijk over een periode van tien jaar wordt gedaan, 
ontstaat er geen grote doorkijk op het bedrijventerrein. Bij de start van de aanleg van de vaarweg 
wordt de jonge aanplant (160 boompjes) en zes populieren verwijderd. Als de nieuwe vaarweg 
uiteindelijk klaar is, dan wordt er tien jaar lang steeds een klein aantal bomen gerooid en vervangen 
door andere boomsoorten. In totaal gaat het om 147 populieren. De overige bomen worden niet 
beïnvloed door de werkzaamheden van de bochtafsnijding.  
 
Uitgangspunten 
Het uitgangspunt tijdens dit project is dat de afscherming van het bedrijventerrein in de nieuwe situatie 
even goed is als nu. Het Hoogheemraadschap van Delfland, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid 
van het water en de dijken heeft als eis dat de bomen niet mogen wortelen in de dijk. Daarom mogen 
ze niet te dicht bij het water staan. De andere eisen en wensen staan beschreven in bijlage 1.   
 
Vervolgstappen 
De voorkeursvariant wordt in de komende maanden door de gemeente Rotterdam, de provincie en het 
Hoogheemraadschap van Delfland uitgewerkt in een beheerplan, waarbij ook bewoners hun inbreng 
kunnen leveren. De verwachting is dat in het najaar 2014 een bestuurlijke overeenkomst wordt 
vastgesteld, waarin staat hoe de bomenrij in tien jaar tijd na de uitvoering van het project wordt 
vervangen en wat er voor terugkomt. 

  

Huidige situatie: Situatie direct na uitvoering bochtafsnijding: 

  

Situatie na omvormingsperiode: Eindsituatie: 
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Bijlage 1: Eisen en Wensen 

Om te komen tot voorstellen van varianten voor de bomenrij, zijn er vanuit verschillende groepen en 
organisaties relevante eisen en wensen op een rij gezet, aangevuld met waarnemingen van het 
onderzoeksbureau. Het gaat om de inwoners en de wandelaars van de Delftse Schie, het 
Hoogheemraadschap Delfland (HHRD), Rotterdam The Haque Airport (RTHA), gemeente Rotterdam 
(GR) en de provincie Zuid-Holland (PZH). De eisen en wensen van de verschillende partijen zijn 
geordend per thema. 
 
Fietspad 

 Eis: behoud recreatief fietspad op de 
polderkade (Inwoners/ wandelaars, 
PZH, GR) 

 Eis: de fietspadconstructie mag zich 
niet in de dijk bevinden (HHRD). 

 Eis: fietspad moet sociaal veilig zijn 
(GR); 

 Wens: bestaande hoogte fietspad 
handhaven (GR); 

 Wens: bieden van nieuwe 
mogelijkheden voor de roeisport. 
Daarom bij voorkeur een fietspad met 
uitzicht op de polder (GR); 
 

Uitzicht 

 Wens: geen zicht op het 
bedrijventerrein (inwoners / 
wandelaars en GR);  

 Wens: behoud huidig zicht op de 
polder (bedrijventerrein RNW). 

 
Groenstructuur 

 Eis: behoud groenvoorziening waarbij 
voldaan wordt aan de eisen van het 
Hoogheemraadschap ten aanzien van 
de bomen in het kadeprofiel (PZH); 

 Eis: behoud en ontwikkeling 
ecologische waarden (op basis van de 
geldende bestemming 'Weidepark' uit 
het bestemmingsplan 'Overschie-
Dorp') (Inwoners/wandelaar, GR); 

 Wens: weinig onderhoud gras (GR). 
 
Uitvoerbaarheid bochtafsnijding 

 Eis: het project Bochtafsnijding Delftse 
Schie moet uitvoerbaar zijn. 
Werkzaamheden aan de grond langs 
het bedrijventerrein moeten 
gerelateerd zijn aan het behalen van 
dit doel. (PZH). 

 
Oevers 

 Eis: een harde oeverafscheiding, 
bestaande uit een damwand en de 
aankleding van de helling tot een halve 
meter boven waterpeil (PZH). 
 

 
 

Bomen 

 Eis: door de functieverandering van de 
waterscheiding naar polderkade 
(IPO4) moet de kade aan nieuwe 
eisen voldoen. Wanneer de wortels 
van de bomen in de dijk komen, 
moeten zij worden gerooid (HHRD).  

 Eis: bij de uitwerking van het 
bomenplan moet rekening worden 
gehouden met de hoogte van de 
bomen in verband met het vliegverkeer 
van Rotterdam The Hague Airport 
(RTHA) 
 

Schouwpad 

 Wens: een pad langs de watergang 
tussen polderkade en bedrijventerrein 
om inspecties te kunnen uitvoeren 
(HHRD); 

 Wens: een verbinding door middel van 
een loopbrug tussen bedrijventerrein 
en polderkade zodat een 
lunchwandeling van de werknemers 
mogelijk wordt (bedrijventerrein RNW). 

 
Waterkering 

 Eis: toepassen van de zogenoemde 
‘Beleidslijn Bijzondere waterkerende 
constructies’ (HHRD); 

 Eis: bomen mogen niet te dicht bij de 
damwand staan, omdat wortels voor 
problemen kunnen zorgen. (HHRD) 

 
 



 
 5 

Bijlage 2: Overzicht van de varianten  
 

Visuele uitwerking Beschrijving varianten Toelichting keuze 

 Huidige situatie 
In totaal staan er 453 bomen binnen het 
projectgebied. De bomen zijn gecategoriseerd in 
drie typen: de westelijke bomenrij  (153 
populieren), de oostelijke bomenrij (140 
populieren) en de jonge aanplant (circa 160 
bomen, diverse soorten). 
 

 

 0-situatie 
De oostelijke bomenrij en de jonge aanplant 
worden verwijderd. De westelijke rij Canadese 
populieren kan worden behouden. In deze situatie 
vindt geen aan- of herplant van bomen plaats. 

De variant voldoet aan alle eisen, 
maar niet aan de wensen van de 
bewoners vanwege het aantal 
bomen dat in dit voorstel zou worden 
gerooid. Deze variant is daarom 
afgevallen. 

 Principemodel 1 
Dit model gaat uit van de 0-situatie. Het eindbeeld 
is de bestaande rij Canadese populieren met 
daarvoor een nieuw aangeplante 
bosplantsoenstrook die na circa 6 jaar is volgroeid. 
 

De variant voldoet aan alle eisen, 
maar niet aan de wensen van de 
bewoners vanwege het aantal 
bomen dat in dit voorstel zou worden 
gerooid. Deze variant is daarom 
afgevallen. 

 Principemodel 2 
De oostelijke bomenrij en de jonge aanplant 
worden verwijderd. De Canadese populieren aan 
de westelijke zijde worden om en om gerooid. Er 
wordt vervolgens een nieuwe bomenrij geplant 
aan de fietspadzijde. Voorgesteld wordt de 
bestaande jonge bomen van de polderzijde te 
herplanten. Er komt een nieuwe 
bosplantsoenstrook tussen de twee bomenrijen 
met verschillende hoogtes. De nieuwe bomenrij 
neemt op den duur het zicht op het 
bedrijventerrein deels weg.  
 

De variant voldoet aan alle eisen, 
maar niet aan de wensen van de 
bewoners vanwege het aantal 
bomen dat in dit voorstel zou worden 
gerooid. De extra kosten voor deze 
variant bedragen 25.000 euro. 
 
 

 Principemodel 3 
In dit model worden alle bomen voor de 
kadeverbetering gerooid of gefaseerd gerooid. 
Daarna worden op de kade twee nieuwe 
bomenrijen aangeplant. Uit oogpunt van sociale 
veiligheid wordt er geen onderbeplanting van 
bosplantsoen aangeplant. In de zomer is er 
beperkt zicht op de bedrijven. Het winterbeeld is 
ongeveer gelijk aan het huidige beeld. Het 
eindbeeld van model 3 bestaat uit twee rijen 
bomen met een ondergroei van gras dat weinig 
onderhoud nodig heeft. 
 

De variant voldoet aan alle eisen, 
maar niet aan de wensen van de 
bewoners vanwege het aantal 
bomen dat in dit voorstel zou worden 
gerooid. Deze variant is daarom 
afgevallen. 
 

 Grondkade 4 meter in oostelijke richting 
verschuiven 
Door de grondkade circa 4 meter in oostelijke 
richting te verschuiven worden de westelijke en de 
oostelijke populierenrij gespaard. De jonge 
aanplant wordt wel verwijderd. Het fietspad zal 
circa 0,15 meter opgehaald moeten worden om te 
kunnen afwateren op de nieuw gegraven Schie. 
Om de beoogde nieuwe vaarbreedte te behouden 
zal de nieuwe waterkering ook 4 meter in 
oostelijke richting moeten verschuiven. 
 

Deze variant voldoet aan alle eisen 
en komt tegemoet aan de 
uitdrukkelijke wens voor het behoud 
van alle bomen. Deze variant kost 
echter 400.000 euro meer dan nu is 
begroot voor de 0-variant. 

 Grondkade 9 meter in oostelijke richting 
verschuiven 
Het verschuiven van de kade met 9 meter heeft tot 
gevolg dat de populierenrijen en de jonge aanplant 
gespaard blijven. De jonge aanplant dient hiervoor 
wel te worden opgenomen en naar een grotere 
hoogte te worden verplant. Om de beoogde 
nieuwe vaarbreedte te behouden verschuift de 
nieuwe waterkering ook 9 meter in oostelijke 
richting. 

Deze variant voldoet aan alle eisen 
en komt tegemoet aan de 
uitdrukkelijke wens voor het behoud 
van alle bomen. Deze variant kost 
echter 1.050.000 euro meer dan nu 
is begroot voor de 0-variant. 
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Visuele uitwerking Beschrijving varianten Toelichting keuze 

 Damwand in oostelijke zijde van de kade 
Met deze variant worden de twee populierenrijen 
behouden en vervalt de oostelijke jonge bomenrij. 
De verwachting is dat bij deze variant het 
grondwaterpeil stijgt en dat de kans op sterfte van 
takken en uitval van bomen toeneemt. In de 
basisvariant bestaat de damwand uit staal. Dit is 
nodig voor voldoende stabiliteit.  
 

Deze variant voldoet aan alle eisen 
en komt grotendeels tegemoet aan 
de uitdrukkelijke wens voor het 
behoud van alle bomen. Deze 
variant voldoet echter niet aan de eis 
die het Hoogheemraadschap stelt 
aan de waterkering. De extra kosten 
zijn 275.000 euro. 

 Damwand in westelijke zijde van de kade 
Bij de toepassing van een damwand in de 
westelijke kade wordt als uitgangspunt gehanteerd 
dat deze de functie waterkering krijgt. De jonge 
aanplant komt in toekomstige harde 
oeververdediging te staan en moet gerooid 
worden om voldoende verdediging tegen golfslag 
te kunnen bieden.  
 

Deze variant voldoet aan alle eisen 
en komt grotendeels tegemoet aan 
de uitdrukkelijke wens voor het 
behoud van alle bomen. Deze 
variant voldoet echter niet aan de eis 
die het Hoogheemraadschap stelt 
aan de waterkering. Deze variant is 
om die reden afgevallen. 

 Samenvoegen dijkprofiel – oostelijke zijde 
In deze variant worden het dijkprofiel van de 
nieuwe vaarweg en de polderkade van het 
bedrijventerrein samengevoegd. Dit betekent dat 
er meer ruimte is voor de bomen en meer tijd voor 
de herplanting. Bij aanvang wordt alleen de jonge 
bomenrij aan de oostelijk kant gerooid. Het 
fietspad wordt opnieuw aangelegd. 
 

Deze variant voldoet aan alle eisen 
en komt tegemoet aan de 
uitdrukkelijke wens voor het behoud 
van alle bomen. Deze variant levert 
een besparing op van 45.000 euro 
ten opzichte van de 0-variant. 

 Samenvoegen dijkprofiel – westelijke zijde 
In deze variant worden het dijkprofiel van de 
nieuwe vaarweg en de polderkade van het 
bedrijventerrein samengevoegd. Dit betekent dat 
er meer ruimte is voor de bomen en meer tijd voor 
de herplanting. Bij aanvang wordt alleen de jonge 
bomenrij aan de oostelijk kant gerooid. Het 
fietspad blijft ongewijzigd. 
 

Deze variant voldoet aan alle eisen 
en komt tegemoet aan de 
uitdrukkelijke wens voor het behoud 
van alle bomen. Deze variant levert 
een besparing op van 120.000 euro 
ten opzichte van de 0-variant. 

 Voorkeursvariant 
Deze variant is een combinatie van het 
‘principemodel 2’ en een van de varianten 
‘samenvoegen dijkprofiel’. De omvormingsperiode 
van 10 jaar voorkomt dat er geen grote doorkijk 
ontstaat op het bedrijventerrein.  

Deze variant voldoet aan alle eisen 
en de uitdrukkelijke wens van de 
bewoners voor het behoud van alle 
bomen.  

 
 
 

 

 

 
 


