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de dam in de Rotte met de Laurenskerk. Vlak
hierachter loopt de Rotte dood op de Blaak

?

Knelpunt wordt Knooppunt
molen De Oorsprong, waar de Rotte begint, in de weidse
leegte bij Moerkapelle

A20 over Rotte bij Veilingterrein, kans als schakel!

kansrijke plekken in Rotterdam:
Oostplein & Churchillplein

Kade loopt wel door, maar mensen kunnen dat helaas niet

poëtische waarheid,
het ‘Land van Belofte’ ligt vóór Bentwoud

...levert geweldig aaneengesloten parkway-netwerk op

!

aanpakken knelpunten en missing links...

!

Verbind Rotte met Kralingse Plas!

Hoera! Fietstunnel onder A12 en spoor langs de Rotte
‘Hortus Conclusus’ - Berkman en Janssens 2006

vanaf de Rotte gloort de Rotterdamse skyline

Oostplein: geen echt plein
Verbeteren plein kan missing link tussen Maas
en Kralingse Plas (en vervolgens Rotte etc)
bewerkstelligen!

Rottedijk bij Moerkapelle met monumentale molens

Rot(te) einde

2 geweldig landschappelijke gebieden
op korte afstand van elkaar; verbindende water ligt er al...

Dat is nog eens stadslandbouw: Rottekade, op de
achtergrond Ommoord. Koester die landelijkheid!

N

de idyllische Rottekade bij de Bergse Plassen:
ín Rotterdam!

Waar de Rotte de Maas kust. Daar lag en ligt
(de) Rotter-dam. Veel merk je daar niet meer
van. Bij de wederopbouw van R’dam heeft de
auto(straat) de voorkeur gekregen en is het
watersysteem weggemoffeld aan de achterkant
van de stad. Inmiddels heeft Rotterdam zijn
rivierfront uitvoerig herontdekt, maar echt trots op
zijn moeder, de Rotte, is Rotterdam nog niet. Die
wordt nog steeds, in de schaduw van kantoorflats,
onder de Blaak door de rivier ingepompt. Ze
beëindigt haar loop dus onder plein 1940, onder
“de verwoeste stad” het beeld van Zadkine, de
figuur zonder hart - symbolischer kan bijna niet.
Het opwaarderen van de Rotte levert geweldige
kansen op. Want wie zijn weg door de stad
weet te vinden en eenmaal de armetierige
onderdoorgang van de A20 heeft gepasseerd
weet niet wat hij ziet. Een prachtig veenstroompje
waarlangs boerderijen en dijkhuisjes scheef weg
zijn gezakt, waar weilandjes, akkertjes en tuinen
liggen, kippen scharrelen, de wind ruist door het
riet en de molens draaien. Bootjes dobberen op
de Bergsche plassen, in het gehuchtje ‘Rotte’
waan je je eeuwen terug in de tijd. Alsof we

Recreanten met e-bikes toeren verder!

Boezem loopt dood op gemaal, daarachter Oostplein.
Vlak daar achter: de Maas! Boezem

Linten

De Oorsprong

!

ontoegankelijke kade die Rotte en Gouwe verbindt

in een haast te stereotype ansichtkaart van
Holland terecht zijn gekomen. En fiets je langs de
Rottemeren dan zijn karekieten en rietzangers wat
je hoort. En ook Rotterdammers; altijd een tikje
luidruchtig, ook op de fiets, die dit geweldige lange
landschappelijke lint als park in hun hart hebben
gesloten. Met een onguur verpauperd gebied
onder de brug van de A20 en spoorlijn houdt dat
sprookje dus op in het Oude Noorden/Crooswijk.
Hoewel de Rotte zijn weg in een stadse variant
vervolgt, de route is eruit; de draad is kwijt. Hier
ligt een geweldige mogelijkheid om de landelijke
Rotte (ten noorden van A20) te verbinden met
de Kralingse plas, die maar een paar honderd
meter verderop ligt. Zelfs het verbindende water
ligt er al, het decor van bomen van de prachtige
begraafplaats Crooswijck ook. Alleen een mooi
pad aan de oostzijde langs dat water ontbreekt
nog. Volgen we het water vanaf Kralingse plas
de stad in (de boezem) dan stuiten we op
de achterkant van het Oostplein, een van de
Rotterdamse ‘pleinen’ die vooral verkeersplein
zijn. Aan de zuidzijde daarvan ligt weer de Maas.
Hier dient zich een grote kans aan om in de

toekomst met het upgraden van dit ‘plein’ een
echte verblijfsplek te maken die rivier en Kralingse
plas verbindt. Zoals de Rotte, die zich bescheiden
verder door de stad slingert, dat doet bij plein 1940
en Churchillplein (ook zo’n plein dat geen plein is).
Met het opknappen van de archipunctuurpunten
bij Oostplein, Churchillplein en bij het knooppunt
met A20, het tot stand brengen van die missende
schakels, ontstaat een geweldig aaneengesloten
metropolitaan park van midden in de stad tot
aan de oorsprong; daar waar de Rotte begint,
helemaal bij Moerkapelle. Ooit was dit het hart
van de veenkoepel waar de Rotte in ontsprong.
Nu is het een verstilde plek in de polders, onder
de rook van Zoetermeer. Daar stopt het het water
van de Rotte. Een kade loopt door, maar het pad
eindigt hier. Zouden we nog even door mogen
fietsen dan volgen we die kade tot Waddinxveen
en Boskoop. En vervolgens zouden we aan de
oevers van de Gouwe staan, het volgende lange
lint van de lage landen. Alles zit hier aan elkaar
vast, maar vooralsnog eindigt het hier nu. Aan het
einde van de Rotte, op de Rottedijk. Aan de dijk
staat een afgeknotte molen, met een naambordje
erop. ‘De Oorsprong’ heet ‘ie. En zo is het.
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