landschappelijk netwerk agendeert opgaven, zoals erfgoed

Delfshaven - Overschie: Van de centra van de Randstad
op de mooiste manier naar ‘buiten’, langs de lange
landschappelijke Linten

zoals de Limes, castella of verdwenen Romeinse
wegen – met de groots mogelijk zorg opgegraven,
zichtbaar gemaakt en vermarkt. Maar wie met
die hooggespannen verwachtingen naar de nog
aanwezige Romeinse vaarweg, de Schie, gaat kijken
komt toch van een kouwe kermis thuis. Want hoe
mooi de route zoals zojuist geschetst ook is, wat we
toen even niet beschreven zijn de autosloperijen,
vervallen bedrijventerrein van de Spaanse Polder, de

terwijl erfgoed in ‘het centrum’
wordt opgeknapt, ligt het iets
verderop in elkaar te storten
(Polderweg)

!

opgave
opknappen erfgoed
De paralelle wereld:
de langzame Schie vlak naast de razende A13

bedrijfsterreinen aan het water vormen
kansrijke transformatieopgaven

de oerlijnen van ons landschap
liggen te verkommeren

N

Dat ze in Rotterdam hun interesse voor hun
oorspronkelijke landschap en ontstaansgeschiedenis
een beetje kwijt zijn blijkt wel uit dit liedje. Want
tussen Delft en Overschie ligt absoluut water, maar
het is niet de Rotte, het is de Schie. Van onder de
Euromast leidt de Schie je via het Delfshaven van
Piet Hein langs de Van Nelle Fabriek naar Overschie.
En daar lijkt het wel alsof je niet vijftien minuten
verderop, maar drie eeuwen terug in de tijd bent.
Op de oever aan de overzijde ligt een 18e eeuws
Veerhuis waar je alleen per boot naar toe kan. Dat er
een paar honderd meter verderop parallel aan deze
oude hoofdverbinding dagelijks 150.000 auto’s
voorbij schuiven op de E19 (Rotterdam-Amsterdam)
heb je totaal niet in de gaten. Die stokoude vaarweg
die zowel Rotterdam, Delfshaven als Schiedam met
Delft verbindt vindt zijn oorsprong in een kreekje
dat vermoedelijk al door de Romeinen vergraven
is. Cultuurhistorisch erfgoed om je vingers bij af
te likken dus, die Schie. Nu wordt al jaar en dag
alles wat de Romeinen aangeraakt hebben –
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het Groene Hart? Officiëel niet, dat ligt veel verder weg.
Maar dit zijn de Groene Harten die de échte
achtertuinen van de Randstad kunnen gaan vormen.

geen ‘park’, ‘recreatiegroen’ of
‘bufferzone’, maar echte Hollandse
landschappen (de Zweth)

opgave
transfor matiezones

armetierige toestand van het geasfalteerde jaagpad
dat als fietspad dienst doet en de dijkhuisjes
in het gehuchtje Zweth die op instorten staan.
Deze Schie is, net als de Rotte, dé vanzelfsprekende,
natuurlijke en cultuurhistorische manier om de stad
te verlaten en de kans om de mooiste routes door
het omliggende polderlandschap te maken. Via
aftakkertjes als de Berkelse Zweth (bij Restaurant
‘Aan de Zweth’) kijk je over de weilanden naar
de skyline van Rotterdam - een plaatje dat doet
denken aan een Hollandse versie van het Central
Park. Dit is hoe men ooit bedacht dat ‘het Groene
Hart’ zou moeten zijn. Maar vlak voor Delft liggen
bedrijventerreinen, met hun achterkant naar het
water, die de mooie route naar Delft-Centrum
blokkeren. Het centrum dat we, kijkend over het
water, iets verderop al zien liggen. Het is een bekend
silhouet, dat eeuwen geleden al door Vermeer,
precies vanuit die hoek, in zijn beroemde ‘gezicht
op Delft’ werd vastgelegd. Als we ons voorstellen
dat het armetierige bedrijfsterrein getransformeerd
wordt in een levendig woon-werkgebied aan de
Schie vormt het de link tussen de grachten in het
oude Delft en de polders van zo-even, vanwaar je
al weer bijna in hartje Rotterdam of Schiedam bent.

Want, de naam verraad het al, de Schie stroomt
ook naar Schiedam. Voordat ‘ie daar aankomt is de
situatie langs dit cultuurhistorisch netwerk echter
nog net iets bedroevender. Door bedrijventerreinen
van de mindere soort slingert de Schie naar het
centrum. Nemen we even het oude polderlint
‘Polderweg’ richting het mooie gehuchtje Kethel en
we zien eeuwenoude boerderijen instorten voor de
golfplaten gevels van de autosloperijen of andere
vage bedrijfjes die zich eromheen hebben genesteld.
Maar in al die misère ligt ook de kans. Die Schie blijft
wel liggen waar het al duizenden jaren ligt en zal hier
altijd alles met alles blijven verbinden, van hart tot
hart. En deze terreinen aan de rand van de stad zijn
rijp voor transformatie. Slechts 2 kilometer verderop
worden historische panden langs diezelfde Schie
prachtig gerestaureerd in Schiedam of Delfshaven.
Zodra de potentie van deze Lange Linten van de Lage
Landen herontdekt wordt en we met die bril gaan
kijken, zijn deze terreinen unieke ontwikkelzones
van morgen. Gericht op het water, de verbinding
tussen stad en land, unieke binnenstedelijke
woon- en werkmilieus aan de eeuwenoude
stedelijke en landschappelijke hoofdstructuren.

Vliet
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“ Aan de oevers van de Rotte,
tussen Delft en Overschie,
zat een kikvors luid te wenen,
met een kleine op haar knie...”

Gezicht op Delft - Johannes Vermeer 1660-1661
Ligt er nog steeds, aan de Schie!

VLIET

De E19 van de Romeinen

DEN HAAG

landgoederen aan de Vliet - “ de Vecht van het Westen”

Trekvliet bij Rijswijk door Weissenbruch 1870

DELFT
In de toekomst interessant om te transformeren?
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ROTTERDAM

Na Delft gaat de Schie onder de naam ‘Vliet’ voort
en voert je verder naar Voorburg, Leidschendam,
Den Haag (neem afslag Trekvliet om naar de
Zeehaven van Scheveningen te gaan) en Leiden.
Deze Vliet is voor het grootste deel een prachtige
route, een ‘Vecht van het Westen’ , die het ene
na het andere landgoed, boerderij, en gezellige
dorpskern aan elkaar verbindt langs een met
linden beplante weg. Ook hier liggen terreinen
waar de ‘te koop’ of ‘te huur’ borden aangeven dat
er verandering op komst is. En dat kan 2 kanten
op. De kant waarbij de geweldige kwaliteiten
van de Vliet versterkt worden en de Schie-Vliet
de ultieme parkway van het westen wordt, met
landgoed en parkachtige ontwikkelingen, behoud
van landbouw en het opknappen van erfgoed. Of
waarbij het afglijdt in dezelfde treurige sfeer van
vage stadsrandbedrijfjes en autosloperijen, die we
ook hier al wel her en der zien liggen. Datzelfde
geldt voor Leiden. Leiden is een echte Hollandse
waterstad waar het water overal binnendringt, van
de grachten in het centrum tot aan de Noordzee
of de Kagerplassen in het Noorden. Varend kan
je via die Kagerplassen door en door totdat je via
meerdere mogelijke routes op de Amsterdamse
grachten dobbert. Voor de fietser is die route niet

via Leidse g rachten
meer zo duidelijk want volgen we de Vliet, die
boven de kruising met de Oude Rijn (ook zo’n Lang
Lint van de Lage Landen) de Zijl heet dan houdt het
pad langs de vaart op. Onder de rook van Leiden,
onder de vliegtuigen van Schiphol sta je opeens
aan het eind van de wereld. Een pontje brengt je
nog naar het restaurant aan de overkant, maar de
fiets kan je laten staan. Ook hier weer talloze oevers
en kades die (mét pad) vrij eenvoudig prachtige
routes zouden vormen voor hen die geen bootje
hebben. Nederland is klein en de Randstad voelt
soms best vol. Maar gelukkig ligt er nog heel veel
landschap te wachten om herontdekt te worden.

naar de Kagerplassen

Kagerplassen - geweldig plassengebied. Kan ook voor
‘droge recreatie’ een nog veel prominentere rol spelen.
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ontwikkeling Singelpark
Lola en Studio Karst

De Linten van de Lage Landen:
Euromast, ‘middle of nowhere’ en de Amsterdamse
grachten probleemloos verbonden.

tot in Amsterdam!
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route Kagerplassen:
langs de Zijl de stad uit gaat weer even mis

3
publicatie Linten van de Lage Landen © bestaat uit 5 kaart-leporello’s die zowel separaat als complementair inzetbaar zijn

5

