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TUSSENTONEN

Vier excursies naar drie landschappen: de tweede Maasvlakte, 

Tiengemeten en de Zegen- en Portlandpolder in Herfst, Winter, 

Lente, Zomer. Vier excursies met twintig mensen uit de polders 

en ommelanden. Iedere excursie zorgvuldig voorbereid, 

inhoudelijk onder leiding van Karina Hendriks, organisatorisch 

door Anne Reenders. 

Met dank aan Remko Andeweg en Theo Reitsema voor 

inhoudelijke begeleiding, en natuurlijk de experts die van 

buitenaf ons in korte lezingen en prachtige discussies 

voorzagen van informatie in reactie op de vragen die naar 

voren kwamen tijdens de excursies: Jan Wouter Bruggencamp, 

ontwerper van Tiengemeten - Wouter den Hengst, projectleider 

Buijtenland van Rhoon (BvR) - Peter Verkade, ontwerper van 

Landschapsinrichting BvR - Thedie Binder, polderbewoner 

– Jurrien Moree, archeoloog BOOR – Thessa Fonds, 

cultuurhistorie Missing Link.

Iets meer op de achtergrond bleven de opdrachtgever, de 

gemeente, en de beoogde toekomstige beheerder actief 

meekijken naar dit proces. 

Bovenstaande mensen zullen ook op de hoogte gehouden 

worden van de nadere uitwerking van TUSSENTONEN tot 

de ontwerpen voor de LEESTEKENS die bij de realisatie van 

het Buijtenland van Rhoon hopelijk in het landschap zullen 

verschijnen, allen hartellijk dank, 

Jeroen van Westen, beeldend kunstenaar

GRONDTONEN – TUSSENTONEN - LEESTEKENS

Dit boekwerk presenteert de uitkomsten van TUSSENTONEN, 

onderdeel van de opdracht een Ode in het landschap te 

ontwerpen aan de twee polders die van landbouw naar natuur 

getransformeerd worden. De opdracht is verstrekt door de 

Provincie Zuid-Holland, en wordt begeleid door Karel Winterink 

en Henri van Nes van het KUNSTGEBOUW.

NATUUR-CULTUUR

De oplevering komt op een moment dat er duidelijke uitspraken 

liggen op het hoogste niveau. Toch brengt  de uitkomst van de 

gang naar de Raad van State door protesterende bewoners en 

lokale organisaties nog niet de positieve energie die uiteindelijk 

nodig is om een landschap te transformeren. Energie die 

hard nodig is omdat het lijkt dat het Nederland van nu niet 

hetzelfde is als het Nederland toen de PKB  Rijnmond MV2 werd 

opgesteld.  Het toekomstige landschap moet, , meer dan toen 

werd voorzien, in samenwerking met bewoners en gebruikers 

beheerd worden.

Het jaar TUSSENTONEN heeft scherper inzicht gegeven in 

het waarom van de tegenstemmen. De overheid heeft ervoor 

gekozen om de PKB top down te organiseren. De bewoners 

voelen zich daarbij niet alleen gepasseerd, maar ervaren het 

ook als een culturele afwaardering van hun levenswijze. Zou dat 

anders zijn geweest wanneer de polder vol was gelopen met 

bebouwing en wegen? Waarschijnlijk zouden ook daar protesten 

op gekomen zijn, maar dat is een ontwikkeling in lijn met wat 

er al decennia gebeurt op IJsselmonde. Zo’n ontwikkeling 

wordt ervaren als ‘noodzakelijk’ voor onze vooruitgang, 

terwijl natuur gevoeld wordt als cultuurkritiek, en/of als een 

stap terug. De politiek en de plannenmakers zijn er tot nu toe 

niet in geslaagd hun visie waarin natuur een rol speelt bij de 

toekomstbestendigheid van onze cultuur duidelijk te maken. Dit 

is ook moeilijk, zeker nu tot op het hoogste niveau nagedacht 

wordt welke natuur wenselijk en haalbaar is voor ons land, voor 

onze cultuur. In TUSSENTONEN is de vraag “wat is natuur?” 

meerdere malen teruggekeerd. Er is niet één antwoord op. 

Natuur is een door de cultuur zelf benoemde tegenpool. Zoals 

de dag mede bepaald wordt door de nacht, zo definieert een 

cultuur zichzelf in haar verhouding tot wat zij ziet als natuur. 

MET DANK AAN VOORWOORD

Hier staat een gemêleerd  gezelschap van betrokken, geinformeerde en kritische mensen die een rol kunnen spelen bij vorm en inhoud geven aan het BvR

STADSPOLDER

Toch, de echte pijn die TUSSENTONEN constateert is dat de 

polder in feite al deel is van de Metropool: datgene wat de 

polder vertegenwoordigt is al (cultuur)historie! De transformatie 

tot het Buijtenland van Rhoon is er niet alleen een van 

landbouw naar natuur. De transformatie wordt ook ervaren als 

afscheid van particulier zeggenschap over eigen landschap dat 

nu publiek bezit wordt.

Het gebied is waarschijnlijk economisch gezien ook al te klein, 

en te geïsoleerd voor een vorm van industriële landbouw die 

mee kan doen in de wereld. Het gebied verdient geen museale 

status omdat het als polderlandschap niet wezenlijk anders 

is dan alle andere polders. Het dus is geen uniek landschap, 

het bijzondere aan de Rhoonse polders is dat ze bínnen de 

Metropool er nog open en groen bij liggen, dat de boeren 

er nog samen wonen en werken. Het zijn dan ook vooral 

die kwaliteiten die behouden moeten worden: ruimte en 

samenwerking, ook al is dat dan in dienst van de metropool 

waar de polders in feite al deel van uitmaken.

LANDSCHAPSKUNST

In het schetsontwerp van januari 2011 zijn drie stappen 

gepresenteerd, ieder met een eigen doel.  Voor GRONDTONEN 

is dat het in het landschap zelf verbeelden van de in onze 

cultuur steeds terugkerende keus NAT – DROOG. Iedere keer 

met andere achtergronden en toekomstverwachtingen. Dit werk 

kan los gezien worden van het wel of niet doorgaan van de 

transformatie of de wijze waarop. 

Democratische besluitvorming gaat vaak mank aan 

een kenniskloof tussen de verschillende perspectieven. 

TUSSENTONEN is serieus ingegaan op de tot nu toe 

problematische verhouding tussen (inter)nationaal beleid en 

lokaal perspectief. Een groep mensen bestaande uit huidige 

bewoners, omwonenden en toekomstige gebruikers heeft zich 

verdiept in de twee polders en het doel van de transformatie. 

Hier staat nu een gemêleerd gezelschap van betrokken, 

geïnformeerde en kritische mensen die een rol kunnen spelen in 

het verdere proces.

LEESTEKENS zijn geïntegreerde elementen die een elegie 

vormen aan de polders zoals ze niet meer zullen zijn. De 

leestekens worden gebaseerd op de waarnemingen en 

bevindingen van TUSSENTONEN, en daarmee dus op het 

huidige polderlandschap met open oog voor het spanningsveld 

van Metropool, Havens en natuur.
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ODE/ELEGIE

Waar het bij een ode gaat om het lyrisch bezingen van de lof op 

datgene wat je ziet, hoort, ruikt, proeft, voelt, staat bij een elegie 

de herinnering centraal. Maar, herinnering is de beleving van 

het verleden in het nu. Het verleden verliest haar waarde voor 

onze cultuur wanneer de aanleidingen voor de herinneringen 

uit beeld verdwijnen. Fysieke en mentale bronnen als objecten, 

verhalen, etc.,  zijn als ‘triggers’ belangrijk om herinneringen  

‘levend’ te houden. 

Bij een totale transformatie als die van de Zegen- en 

Portlandpolder is er sprake van een cultuuromslag. Dat brengt 

de verantwoordelijkheid mee om na te denken over wat en 

hoe we ons VERLEDEN bewaren om in de TOEKOMST ons te 

kunnen HERINNEREN = zoeken naar de wortels van wat we dan 

zien, van wie we dan zijn. Het keuzeproces over wat we van ons 

verleden bewaren begint met waarnemen en herinneren.

UITGANGSPUNTEN UITGANGSPUNTEN

WORTELS van het NIEUWE

De reden voor de verandering is enerzijds toenemende 

economische ontwikkelingen met ruimtebeslag en anderzijds 

een tegenbeweging in onze maatschappij waarin we ruimte en 

natuur anders zijn gaan waarderen en zoeken naar het bewaken 

van ruimte en herstel van natuurwaarden. 

Om deze veranderingen blijvend voelbaar te maken kunnen 

we gebruik maken van de beeldtalen van drie landschappen: 

kleuren, vormen, materialen, technieken van het havengebied 

(de aanleiding), de polders (cultuurhistorie), en Tiengemeten 

(ruimte voor natuurherstel).
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UITGANGSPUNTENUITGANGSPUNTEN

WAARNEMING

De optelsom van waarnemingen in drie landschappen is er niet 

een met één uitkomst. De verwachtingen hangen samen met de 

beleving, dus niet met  de waarneming zelf, maar met hoe we 

ons verbinden met dat wat we waarnemen. 

Die openheid moeten onze ontwerpen ook hebben: 

voorwaarde(n) scheppen tot waarnemingen die we ieder voor 

zich anders kunnen waarderen.
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UITGANGSPUNTENUITGANGSPUNTEN

KARAKTER

Bij de transformatie van Zegen- en Portlandpolder 

van landbouw naar natuur, veranderen ook een aantal 

landschappelijke basiskenmerken van het gebied. De 

rechtlijnige ordening van de akkers wordt (deels) vergraven, het 

subtiele reliëf in de polder wordt daarmee wezenlijk veranderd. 

De gewassen verdwijnen. Met deze stappen veranderen de 

betekenissen in het gebied. 

De polder zal altijd herkenbaar blijven door de dijken, ook al 

zal het profiel van de primaire waterkering veranderen door de 

verwerking van de uit te graven grond. 

De verkaveling blijft enige tijd herkenbaar in de polder zelf. 

Peilbeheer blijft belangrijk langs de randen voor de huizen die 

blijven, maar ook om bij extremen in te kunnen grijpen. De 

te ontwerpen leestekens moeten bijdragen aan het blijvend 

zichtbaar maken van de transformatie en de achtergronden van 

die culturele stap.

Collage BOOR: Ontdekt! 2010

Veldnamenonderzoek Thedie Binder
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SAMENHANGEN

 “Oog en geest”

Waarneming is in eerste instantie zintuiglijk, een lichamelijke 

verhouding met de wereld, de werkelijkheid. Als we voorbij 

de fysieke verhouding de betekenis van de waarneming 

willen zien, dan is er een kritische afstand nodig. We zetten 

dan even onze vertrouwdheid opzij en kijken er als nieuw 

naar om te kunnen begrijpen wat die vertrouwdheid inhoudt: 

fenomenologie. De filosoof Hüsserl en na hem nog sterker 

Merleau Ponty, hebben hiermee een prachtige beschrijving 

gegeven hoe de kunst in de wereld staat. Nog voor we 

afstand kunnen nemen, hebben we al een verhouding tot de 

ons omringende dingen. Het lichaam breidt zich uit door het 

incorporeren van gereedschappen, kleding, protheses, en 

herinneringen. Vanuit die intense relatie maakt de kunst een 

beweging op zoek naar een afstand die bewust onderscheiden 

en analyseren van onze vertrouwde (onbewuste) verhoudingen 

mogelijk maakt. In de kunst gelden de regels van de wetenschap 

niet, maar wordt onderzocht met alle ruimte voor associatie, 

analogie, synesthesie en serendipiteit, op voorwaarde dat het 

krachtig vibreert tussen kunstenaar en de wereld. Dit is een 

positie die in twee richtingen excentrisch is. De kunstenaar 

neemt afstand van zichzelf, om zijn betrekking op de wereld 

scherper waar te kunnen nemen. De wereld (het publiek) neemt 

de kunstenaar (het werk van de kunstenaar) waar en neemt 

via dat werk even afstand van zichzelf. “Kunstwerken kunnen 

de waargenomen wereld opnieuw tot leven laten komen” (6e 

radiolezing Merleau Ponty). 

LEESTEKENS

WAARNEMEN + BELEVEN

ZITTEN

KIJKEN

LIGGEN

VOELEN

STAAN

PROEVEN

LOPEN

RUIKEN

FIETSEN

met

VERBEELDINGSKRACHT

Waarnemen + beleven met verbeeldingskracht moeten een vorm vinden in 
combinatie met de hiernaast staande opgaven die direct verbonden zijn met 
hun locaties. Hoe ‘landschappelijker’ des te liever:-)

In mijn werk stel ik mezelf op als een uitbreidbaar lichaam. 

Niet alleen met gereedschappen, kleding of instrumenten, 

maar erken ik ook herinneringen als een wezenlijke 

uitbreiding. Om breder én intensiever waar te nemen ga ik ook 

een verbinding aan met andere waarnemers. Wetenschappers 

zijn krachtige waarnemers, bewoners van een landschap 

bezitten kennis van binnenuit, een boom kan vertellen hoe de 

bodem is, een kudde koeien kan zichtbaar maken hoe het leven 

op de boerderij is. Dit streven naar meervoudig waarnemen 

is kenmerkend en essentieel voor het type artistiek onderzoek 

waar ook TUSSENTONEN een voorbeeld van is. 

Er is geen rechtvaardiging meer voor het romantische beeld van 

de eenzame kunstenaar als visionair of sjamaan. Een complexe 

wereld vraagt om bundeling van krachten, om meervoudige 

waarneming. De gefixeerde blik op de werkelijkheid kan worden 

doorbroken door te regisseren op meervoudigheid, op vrije 

associatie, …. En alleen zo kunnen we ons verbinden aan een 

veranderende wereld in alle openheid. Van daaruit kunnen we 

kiezen de werkelijkheid zelf te veranderen op een manier die bij 

ons past, of dat wij zelf veranderen om te passen bij de wereld 

waar we in staan.

SAMENHANGEN
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SAMENHANGEN SAMENHANGEN

Cyclische samenhang

De seizoenssamenhang van de Zegen- en Portlandpolder zal 

veranderen. Is nu het zomerpeil hoger dan het winterpeil, 

na stopzetten van de bemaling is dat precies andersom. In 

de toekomst is het waterpeil afhankelijk van regenval en 

verdamping. Het beeld van de seizoenen zal ook veranderen, 

nu is de lente zaaien, de zomer groei, en de herfst oogsten, 

en ligt in de winter het land er ‘bloot’ bij. Steeds wisselt, per 

kavel, per vak, het beeld door het jaar heen. De optelsom van 

deze verandering is door Tussentonen heen minder dynamisch 

beleefbaar gebleken dan verwacht. Het nieuwe beeld zal naar 

verwachting overeenkomsten vertonen met Tiengemeten: 

riet dat van blond naar heldergroen en terug gaat, water dat 

de lucht reflecteert, grotere kleurvlekken die verschuiven per 

bloeiperiode van de planten die de vlek vormen. 

fenologie - kleuren- bij huidig gebruik polder (Karina Hendriks)

fenologie - kleuren - bij toekomstig gebruik polder (Karina Hendriks)

KENMERKEN	  VAN	  DE	  SEIZOENSAMENHANG	  IN	  DE	  DRIE	  LANDSCHAPPEN	  VAN	  TUSSENTONEN	  
	  

POLDER	  NU	   POLDER	  TOEKOMST	   MAASVLAKTE	  

grote	  strakke	  vlakken	   vlekken	  van	  verschillend	  formaat	   grote	  vlakken	  

relatief	  klein	  aantal	  groenen	  en	  bruinen	   groot	  aantal	  groenen,	  bruinen,	  en	  kleuren	  van	  bloei,	  
zoals	  geel	  

vlakken	  hoofdzakelijk	  zand	  en	  grijs	  (asfalt);	  felle	  
kleuren	  van	  mensgemaakte	  objecten	  

veranderingen	  in	  kleur	  en	  vorm	  in	  horten	  en	  stoten	   veranderingen	  verlopen	  gradueel	   vrijwel	  geen	  verandering	  in	  de	  basis	  

mens	  en	  machines	  soms	  op	  het	  land	   vaker	  mensen	  zichtbaar,	  minder	  machines	   mens	  en	  machines	  jaarrond	  zichtbaar	  

weinig	  –	  geen	  dieren	  op	  het	  land	   verschillende	  dieren	   geen	  dieren	  	  

jaarrond	  visueel	  toegankelijk	  (laag	  gewas)	   visuele	  toegankelijkheid	  verandert	  door	  het	  jaar	   jaarrond	  visueel	  toegankelijk	  

kleuring	  en	  bladverlies	  in	  herfst	  verloopt	  snel	   idem	   geen	  bomen	  

water	  vrij	  onzichtbaar	  jaarrond	   water	  en	  dynamiek	  in	  water	  zichtbaar	  door	  het	  jaar	   grote	  watervlakte	  aan	  de	  rand	  

	  

	  

	  

	  

fenologie - kleuren - Maasvlakte  (Karina Hendriks)
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SAMENHANGEN

Horizontale samenhang

De horizontale samenhang begint van binnen naar buiten met 

die tussen verkaveling en polderdijken. Achter de polderdijken 

de volgende polders, de rivier, het dorp, de snelwegen, de 

havens, de stad. 

Ruimtelijk en economisch gezien is de horizontale samenhang 

voor de Rhoonse polders die van de Metropool Rijnmond. In 

die zin is er niet veel veranderd ten opzichte van het moment 

waarop met geld van rijke Rotterdamse burgers de polders 

als een investering opnieuw werden bedijkt en droog gelegd 

(historische samenhang). Wat wel is veranderd is dat de polders 

nu omringd worden door een veelheid aan culturen, en dat 

de productie van de polder mede bepaald wordt door de 

wereldmarkt ipv de regionale afzetmogelijkheden. 

Verticale samenhang

De bodem is vooral klei, oost-west liggen banen met meer 

of minder zand vermengd. In de ondergrond is aan dunne 

opeenvolgende afzettingen de ligging in het estuarium 

herkenbaar.

De dijken zijn het duidelijkste beeld van de verticale samenhang, 

ze volgen de rivier, liggen op oude kreekruggen en oeverwallen. 

Behalve op de zeedijken langs de Oude Maas staan op de dijken 

bomen, essen die typisch zijn voor kleigrond: verticalen die per 

seizoen van gedaante wisselen! 

Het aantal gewassen op het land is niet groot, maar wel 

kenmerkend voor een kleipolder (o.a. spruiten). De percelen 

worden zo intensief tot op de rand benut, dat er weinig 

ruimte is voor natuurlijke vegetatie om iets van de natuurlijke 

ondergrond zichtbaar te maken. 

De hoogteligging per polder is gerelateerd aan het jaar van 

bedijken: lager is ouder, door inklinken en bemaling. Het 

gereguleerde waterpeil reduceert het belang van de kleine 

hoogteverschillen voor de natuurlijke diversiteit. 

De hoogteverschillen binnen een polder zijn subtiel, ze 

zijn wel leidend in het ontwerp van de inrichtingsvisie. Het 

landschapstype dat de inrichtingsvisie als doel heeft uitgewerkt 

vertoont overeenkomsten met het landschap van de vroegste 

bewoning waarin op de hogere gronden wat akkerbouw werd 

gepleegd, lager, maar meestal droog beweiding, dan de natte 

hooilanden en het water als transportroute.

SAMENHANGEN
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HISTORISCHE SAMENHANG

Veel van de Rhoonse polders liggen in wat oorspronkelijk de 

Riederwaard was. Deze werd regelmatig overstroomd en na de 

grote overstromingen in 1374 en 1375 werd pas in 1404 weer 

begonnen delen in te dijken wat heeft geduurd tot 1795 voor 

de hele oude Riederwaard weer land is geworden. Onder de 

afzettingen van de open Riederwaard zijn bewoningssporen 

aangetoond toen het land wel droog lag, maar er nog geen 

dijken waren! In 1953 braken de dijken nog een keer door om 

ons er aan te herinneren dat polders aandacht nodig hebben om 

te blijven bestaan. 

De Rhoonse polders maken deel uit van IJsselmonde, een 

eiland dat tot de tweede wereldoorlog vooral leefde van 

landbouw en visserij, maar daarna snel is verstedelijkt door 

de groei van de Rotterdamse haven en de industrialisatie. Wat 

nu het Bijtenland van Rhoon genoemd wordt is wonderlijk 

genoeg nog niet opgeslokt door woningbouw, bedrijven 

of infrastructuur. Boerderijen uit verschillende tijden, en 

veldnamen die nog in de herinnering leven vertellen iets over 

de plek of het gebruik er van. Wat wel is veranderd is dat de 

polders nu omringd worden door een veelheid aan culturen. 

De polders zijn naast landbouwgebied al sinds de zeventiger 

jaren ook uitloopgebied van ‘groot’-Rotterdam. Er is een 

golfbaan van regionaal belang, er zijn summier ingerichte 

parkeerplaatsen en andere recreatieve voorzieningen langs de 

dijk van de Oude Maas. Er ligt een groot (nu gesloten) openlucht 

zwembad bij Rhoon, groter dan voor het dorp nodig was. Het 

recreatieve jachthaventje van Rhoon is in de plaats gekomen 

van het oude vissershaventje dat nu droog binnendijks ligt.

sediment en stroming

De rivier is de eeuwige stroom die blijft interfereren met het 

getij van de zee, geen spannender landschap dan het estuarium. 

In België zijn de dijken zwak, maar het land ligt dan ook 

overal boven NAP. Als de zwakke dijken breken veroorzaakt 

dat wateroverlast, niet meer. Daar kan de verdediging minder 

‘agressief’ (dijken en gemalen), zachter: ruimte zoeken voor 

het water dat vrijelijk gecontroleerd:-) in- en uitstroomt. Als 

de toegang tot de Antwerpse haven niet was uitgebaggerd, 

dan zou de watermassa niet groot genoeg zijn om tot diep 

in België overlast te veroorzaken. In 1953 had het nog niet 

uitegebaggerde Antwerpen geen problemen.

Maar, in Nederland kozen we vroeg voor dijken, en achter de 

dijk zakt het sediment dat het estuarium opbracht. Buitendijks 

blijven klei en zand aangevoerd worden, de vaargeul wordt 

op diepte gehouden of verder uitgediept, tegen de dijk aan 

groeit de bodem boven hoogwater. Als de dijk bezwijkt staat de 

polder onder water en stroomt deze NIET leeg bij laag water. 

In Nederland is water naast transportweg -bron van inkomen- 

meer dan overlast vooral ook een gevaar! Als dijkring veertien 

het begeeft dan wordt het een ramp, menselijk, en economisch. 

Vrijwel de hele randstad ligt onder NAP in grotere en kleinere 

bedijkte polders.

denkbeeld/verlangen

Met BvR wordt gezocht naar een TEGENPOOL binnen de 

METROPOOL, naar een plek waar aardse rust ons geboden 

wordt op een gemeenschappelijke bodem: polders die we 

aanlegden in het sediment van de rivier, onze bron van rijkdom.  

In feite willen we wat onverzoenlijk lijkt -economische groei en 

natuurlijke rust- met elkaar in het reine brengen in dit gebied.

zichtbaar

Een heel belangrijke constatering in de TT-groep is dat de 

Rhoonse polders niet bijzonder zijn in de zin van uniek. Wat 

bijzonder is, is dat ze er nog zijn! Nederland heeft in rap tempo 

haar polders onherkenbaar volgebouwd. Waar het woord 

polder geassocieerd wordt met open ruimte, merendeels strak 

verkaveld in een orthogonaal grid, zijn er veel polders ‘vol 

gelopen’ met huizen, wegen, bedrijventerreinen en vliegvelden. 

Zegen- Portlandpolder 

De landbouwpolder, vlakke rechthoekige akkers, met rondom 

open zicht, omlijnd door een al dan niet met bomen beplante 

dijk. Bijna altijd kun je vanuit een polder ook de beboomde dijk 

van de volgende polder zien, soms ook nog de skyline van de 

stad daar weer achter: horizon na horizon, na horizon, en hoog 

in de lucht de gelaagdheid van wolken boven water of witte 

contrails afstekend tegen wazig blauw.

Tiengemeten

De natuur van een eilandpolder. Achter de horizon de grote 

schepen en dan, vaak nevelig, soms gestoken scherp, de 

damp in de lucht, de fabrieken aan de horizon. Het land zelf 

in kleurvlekken zonder herkenbare ordening, anders dan een 

natuurlijke.

2e Maasvlakte

Het instabiele science fiction landschap van de opgespoten 

havens: land uit de zee, met openingen voor het water!? 

Alles groter dan de werkelijkheid, harder, feller, kleurrijker, 

luider, stinkender., ... en toch is ook daar natuur te vinden. 

Rivier en de HAVENs in de rivier zijn de basis voor die natuur, 

samen met het zand uit de NOORDZEE. Alles kan steeds 

weer op de kop gezet worden, en wanneer we dat accepteren 

blijkt er een natuur te zijn die daar bij gedijt. Hier is het de 

horizonTAAL van VERANDERING, niet natuurlijk eb en vloed, 

of seizoensgebonden verkleuring van het landschap, maar van 

electrisch licht in de nacht; een raffinaderij bouwt aan, sloopt, 

en herbouwt, het raffinageproces bepaalt de architectuur. 

SCHEPEN schuiven voorbij, bewegende fabrieken op het 

water. Kort na het lossen van een containerschip verrijst er een 

veelkleurige wijk van seriële ‘blokkenbouw’.

(on)zichtbaar

En dan duikt de haven ONDER in pijpleidingen die zich in het 

sediment verbergen. De natuurlijke ordening van de afzettingen 

omgezet, en op de leidingstraat een cosmetisch dek van groen, 

eerder camouflage van risico’s dan dubbel grondgebruik. We 

ruiken wat e er ondergronds door de leidingen stroomt, denken 

het te ruiken: de luchtjes uit het Botlek en de diepe grom van 

snelwegen en industrie voeden onze suggestieve gevoeligheid.

Zouden we de lagen van de polder wel kunnen zien dan 

raadplegen we eigenlijk de tijd, onder het anderhalf meter dikke 

overstromingsdek de restanten van de vroege Middeleeuwen 

en daar onder op 6 meter diepte  tekens van menselijke 

bewoning tot tot aan de nieuwe steentijd toe. Lagen waarin je 

kunt lezen hoe de mens leefde met het komende en gaande 

water: NATUUR BOUWT een CULTUUR.

Boven op het overstromingsdek van de Riederwaard ligt de 

SAMENHANGENSAMENHANGEN

huidige bouwvoor van enkele eeuwen waarin boeren in de 

polder achter dijken het voedsel voor de stad verbouwen. 

En dan recent steeds meer wegen, huizen, bedrijven, het 

cultuurdek dat nu dan plaats moet gaan bieden aan natuur: 

CULTUUR BOUWT NATUUR

Leidingstraat, overstromingsdek en cultuurdek herbergen 

allemaal VERHALEN en de komende verandering voegt daar een 

nieuwe laag aan toe, tot op zekere hoogte een soort van haasje 

over zichzelf heen springend: van droog achter de dijken naar 

opnieuw leven met dynamisch water. Buitendijks NAT-DROOG-

NAT op het ritme van de getijden, binnendijks NAT-DROOG-NAT 

op het ritme van de seizoenen.
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CONCLUSIE

De ruimtelijke druk op de polders is enorm, en de zeshonderd hectare zijn een agrarisch eiland. Ten dele geschikt voor tuinbouw, 

te ingeklemd in stadse bebouwing voor intensieve veehouderij, te klein voor grootschalige landbouw, op te grote afstand gelegen 

van een landbouwgebied dat groot genoeg is voor loonwerkers.  Het maatschappelijke (politieke) antwoord hierop is in het 

kielzog van weer een uitbreiding van het havengebied met de Tweede Maasvlakte om de weinige open polders te bestemmen als 

RUIMTE voor lokaal (bestaand) wonen, recreatie, en natuur. 

Het lokale perspectief waardeert vooral wat het heeft, en lijkt zich niet graag te realiseren dat die huidige bestemming al berust 

op investering door gegoede burgers uit de stad. Per saldo zijn de inwoners van Rhoon al bijna twee eeuwen ‘Rotterdammers’. 

De groei van de metropool maakt dat steeds duidelijker. De rol van recreatiegebied en grootschalige natuur die verbonden wordt 

met de Delta-natuur zouden heel goed de beste garantie op een open, groen, levend landschap kunnen zijn. Een zo bezien 

logische transformatie, maar wel een die met pijn in het hart afscheid neemt van een van de laatste stukjes IJsselmonde zoals het 

honderden jaren was: een dynamisch polderlandschap waar mensen leefden van landbouw, veeteelt en visserij.

WERELDEN en ERVARINGEN

BvR als geheel kan gezien worden als cultuurkritiek, een plek 

waar economie en natuur zowel tegenover elkaar, als naast 

elkaar zullen staan. Voor de oplettende lezer een constante 

vraagstelling naar de verhoudingen tussen natuur en cultuur in 

onze tijd. Om deze kans op reflectie diepgang te geven kunnen 

we voorwaardes scheppen. Daarbij denken we vanuit de STAD, 

en maken we gebruik van de drie werelden die we met TT 

exploreerden: MV2 (bedrijvigheid/ECONOMIE), Tiengemeten 

(estuarium/delta-NATUUR), Zegen-en Portlandpolder 

(CULTUURHISTORIE/verborgen wereld)

In mijn benadering is het landschap een ‘gesammt Kunstwerk’, 

en geheel in lijn met de kunsthistorie zijn de kunstwerken, 

de landschappen, te zien als producten die tot stand komen 

door gebruik van KLEUREN, VORMEN, MATERIALEN en 

TECHNIEKEN, waarmee composities tot stand komen die 

je kunt herleiden tot PUNT, LIJN, VLAK, VOLUME/RUIMTE 

en KLEUR. Het kunstwerk leeft vanuit de WAARNEMING die 

bewust(er) -met VERBEELDING-ingezet de verborgen rijkdom 

aan VERHALEN helpt ontdekken: BELEVEN

Toegepast op dit gebied hebben we het dan over één bijzondere 

hoofdlijn in drie delen. In deel I bouwde de natuur een cultuur, 

in het staartje van deel II groeiden wij op, de cultuur bouwde 

aan zichzelf, cultuur als vliegwiel van cultuur, en groeide zo los 

van de natuur. De natuur die we in deel III weer uitnodigen om 

zich te her-vestigen in onze dynamische samenleving, ook op 

plekken die we meer tijd =rust willen geven zoals de Zegen- en 

Portlandpolder. Vanuit de METROPOOL komen via werk, wonen 

en wegen mensen, geluiden, geuren, ideeën, gedachten en 

gevoelens het gebied binnen. Vanuit de ligging in de delta is 

er voeding genoeg voor een her-vestiging van natuur. Daarbij 

moet worden aangetekend dat NATUUR een cultureel begrip 

is, de natuur weet niet dat zij natuur is. Een cultuur definieert 

zichzelf in de definiëring van de door haar zelf benoemde 

tegenpool.  Het doel van de herontwikkeling van de Rhoonse 

polders is dat er binnen de METROPOOL een landschap ontstaat 

dat voedsel voor het lichaam EN voedsel voor de geest biedt: 

NIEUWE NATUUR = NIEUWE CULTUUR

KLEUREN

De kleuren horen bij materialen, planten, vlakken, maar ook 

bij lichtomstandigheden, en zijn verschillende voor de drie 

werelden: ECONOMIE, NATUUR en CULTUURHISTORIE

VORMEN

Komen voort uit kleuren, en vooral functioneel gebruik 

van materialen, technieken en ons cultureel (en aan mode 

onderhevig, ‘economisch herkenbaar gelaagd) gevoel voor 

esthetiek.

MATERIALEN

Onze omgang met materialen is bepalend voor onze cultuur, 

en beschikbare materialen bepalen mede onze culturele 

ontwikkeling. Juist materieel is de wereld van de NATUUR 

heel anders dan die van de huidige ECONOMIE/STAD, en is 

juist de CULTUURHISTORIE (poldergeschiedenis) een prachtige 

bemiddelaar tussen die twee werelden.

TECHNIEKEN

Hierbij gaat het om verbindingen en bewerkingstechnieken van 

materialen, en dan op een iets abstracter niveau. Hoe steek je 

over, hoe ga je de hoogte in, hoe hoog in welke wereld, hoe 

groot, hoe breed. Hoe gedetailleerd, op welke schaal. Hoe wordt 

zitten gefaciliteerd, staan, bewegen?

Het is wenselijk om de beeldtaal van elementen voor het nieuwe 

landschap in eerste instantie te laten bepalen door de polders 

zelf, en door de nieuwe wereld die zich er in (her-)vestigt

PUNT

Plaats en plek, als in boederij, (kijk)hut/scherm, bank, 

brug, opgang, dam, stuw, duiker, gemaal, boom, poel, ... 

parkeerplaats

LIJN

Dijk en kreek, sloot en pad, bomenrij, con-trail, horizon, rivier, 

doorsteek, leidingstraat, wegen en andere verbindingen boven- 

en ondergronds, horizontaal en verticaal

VLAK

ZP en PP, kavels, rietvelden, watervlakte, dijkplateau, ...

VOLUME/RUIMTE

Vrijwel ieder punt in de ruimte wordt door beweging herkend 

als een volume, soms verrassend vanuit verschillende 

perspectieven. Booerderijen, schuren, dijklichamen, dammen, 

kunstwerken, maar ook vanuit de polders gezien de Metropool, 

voorbijvarende schepen, 

KLEUR/LICHT

toegekend aan materialen, bewuste keuze of natuurlijk 

spontaan seizoens gebonden. Afhankelijk van het licht met grote 

verschillen tussen dag en nacht.

SAMENHANGEN CONCLUSIE
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OPGAVEN OPGAVEN-POORTEN

OPGAVEN-POORTEN

In het Buijtenland van Rhoon worden bezoekers van buiten op meerdere manieren ontvangen. De mensen die te voet, op de fiets, 

of te paard komen zijn ‘voorbereid’. Per boot lijk je uit een andere wereld te komen, maar de automobilist komt letterlijk met de 

meeste afstand binnen.

Essentieel aan een poort is dat je weet dat je ER BENT: hier stap je uit de auto, symbool van druk leven, afstand, en wil je in een 

andere wereld binnen stappen. Vanaf dit punt ligt alles binnen bereik van je eigen lichaam, lopend, fietsend. Als er iets speciaals te 

doen is in het gebied dan wil je dat hier horen, zien, ruiken. Het gebied zelf mag zich hier in gecondenseerde vorm aankondigen.

In het recreatieve deel liggen kleine parkeerplaatsen, dicht bij ‘attracties’ als manege, beeldentuin, restaurant, en andere 

initiatieven. Zulke plekken zullen de identiteit aannemen van de bestemming. Op het punt waar recreatie, natuurakkers en 

krekenzone elkaar ontmoeten ligt de monumentale Portlandhoeve, een centraal gelegen bestemming waar alles van het 

Buijtenland van Rhoon samen komt, maar ook een beeldbepalende plek waar grootschalig parkeren niet bij past. 

Iets noordelijker in de polder  het Buitenland van Rhoon, wordt een nieuwe plek gemaakt die in het inrichtingsplan gelegd wordt 

in een hoek tussen twee dijken en de twee andere zijden opgenomen in de uitbreiding van groene lanen en houtwallen door het 

recreatieve deel. Dit wordt DE INVALSBASIS voor bezoekers van buiten! Hier kun je echt VOOR ALLES kiezen, of moet je kiezen 

UIT ALLES.

Voor de natuur van de Zegen en Portlandpolder zullen uiterst westelijk, uiterst oostelijk, en midden daartussen de bezoekers worden 

ontvangen op plekken die aansluiten op bestaande bestemmingen: P zwembad/haventje, P recreatie Hoogeveld, P Koedood

JOHANNAPOLDER

Westelijk bij de Johannapolder ligt ook het haventje, een 

sportschool, een restaurant, loop of fiets je zo het dorp in, de 

Johannapolder, de grienden of het Buitenland van Rhoon. 

Deze locatie ligt gunstig, maar is ook een complexe ruïne. In 

het recente verleden is het openluchtzwembad gesloten, er 

heeft dijkverhoging plaatsgevonden met afval, en het oude 

haventje van Rhoon  is afgesloten en gedempt. Het zwembad 

ligt er nog, troosteloos. De parkeerplaats die jaarlijks gebruikt 

wordt voor de kermis/circus, is verder onaangenaam groot 

en leeg. Hopelijk is de komst van een ontvangplaats van 

bezoekers van het Buijtenland van Rhoon aanleiding om een 

integrale herinrichting van deze hoek op gang te brengen: 

dorpsontwikkeling, haven, voorzieningen, waarin schoonmaken 

van het verleden letterlijk en figuurlijk in meegenomen kan 

worden. Hier lag ook de zwakke plek in de verdediging tegen 

het water, hier brak de dijk in 1953 en kwam de Zegenpolder 

onder water te staan, verloren er mensen en dieren het leven.

themakaart Recreatieve Knooppunten (Peter Verkade)

POORT I 

Johannapolder

POORT II

Koedood
BALKON

Hoogeveld

Portland hoeve
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KOEDOOD

Oostelijk is de logische verbinding gezocht met haventje, 

grienden en het park van Carnisselanden met de heuvel. 

Het parkeerterrein ligt er al, het moet alleen een eigen 

gezicht krijgen en vooral ook echt open gaan staan naar de 

Portlandpolder.

HOOGE VELD

Centraal ligt het bestaande recreatiegebied Het Hooge Veld, 

dat aansluit op de golfbaan, met clubhuis en restaurant. Het 

recreatieschap wil het Hooge Veld meer landschappelijk, minder 

stads gaan inrichten en beheren. Er ligt een ambitie om het 

oude veer als fiets- en voetveer weer in de vaart te nemen. Er 

komt een, deels, nieuwe doorlopende autoverbinding vanaf de 

Rhoonse baan naar dit punt op de dijk waar de leidingstraat 

onder de Oude Maas duikt. In de inrichtingsvisie wordt voor 

deze plek een aansprekend ‘landart’ werk voorzien, waarbij 

wordt gedacht aan een heuvel/baken.

OPGAVEN-POORTENOPGAVEN-POORTEN
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Model INZICHT

Dit is het model van verleiding en spanning. Voor je het weet 

ben je er, en dan blijkt het parkeerterrein geen direct uitzicht op 

het landschap te bieden. 

Deze situatie kan worden uitgebuit op drie plekken in het 

gebied. Op een bescheiden niveau toepasbaar op Koedood en 

terrein golfclub, in zijn uiterste vorm, ‘Het Cavia-model’, voor de 

centrale ontvangstlocatie in de recreatieve zone.

‘CAVIA-model’

Welk poortje gaat de cavia in? .. en wat ligt er achter? De 

mensen kunnen kiezen uit een breed aanbod aan mogelijkheden 

waarvoor het Buijtenland van Rhoon de voorwaarden schept. In 

de omheining van de plek zitten in de haag van tussen de drie 

en vier meter hoog openingen. De openingen zijn beeldend, 

ze representeren wat er achter ligt. De haag/omheining is in 

één materiaal, levend, denk aan haagbeuk of elzen. De poorten 

in de haag zijn wilgen in bijzondere groeiende vormen die de 

doorgangen markeren en betekenen, hints geven van wat er 

achter ligt:

•	 Natuurpad, zonder verharding. De poort bestaat uit schuin 

naar elkaar toe gevlochten staken, de opening is bijna 

gesloten, je ‘wringt’ jezelf door de makkelijk meebuigende 

twijgen.

•	 Ruiterpad, los zand. De poort wijkt naar boven wijdt uit, 

paarden houden van ruim zicht. De poort wordt kort en open 

gehouden.

•	 Recreatiepad, halfverhard of verhard, idealiter kort gehouden 

gras. De poort staat gebogen over het pad, de binnenzijde 

schoon gesnoeid.

•	 Waterpad, een hol pad misschien met stapstenen. De poort 

zijn links en rechts een knotwilg.

•	 Fietspad, rood. De poort is rechthoekig, een omlijsting van 

gevlochten wilg.

•	 Koffiepad, klinkerpad.De poort van ingenieus vlecht- en 

snoeiwerk: een sterk versimpelde vorm die in tweede 

instantie doet denken aan een vork en lepel.

•	 IN/UITGANG, een brede, geasfalteerde inrit, met er boven 

KOMEN&GAAN

OPGAVEN-POORTEN-ONTWERPEN OPGAVEN-POORTEN-ONTWERPEN

Model OVERZICHT

Het parkeerterrein erkent dat er diverse redenen zijn om hier te 

komen. Het plaveisel verschiet inzichtelijk van kleur en materiaal 

daar waar het aansluit op een andere ruimtelijke of sociale 

structuur. Een compartimentering door bomen, hagen, muren 

of infrastructuur is denkbaar. Een complexe knoop wordt uiteen 

gelegd.

Deze benadering past op de locatie Johannapolder. De 

grote ruimte van parkeervlakte, fietsparkeren, openlucht 

zwembad, gedempte haven, parkeerplateau bij haven, 

horeca en sportschool kunnen worden meegenomen in een 

herontwikkeling.

Model UITZICHT

Dit model kent twee varianten. Beide beginnen met een 

zorgvuldig ontworpen route. De route verrast je in zoverre 

dat je, eenmaal aangekomen op de plek plotseling een nieuw 

uitzicht hebt, je om kunt draaien en kunt zien waar je vandaan 

komt met een ander perspectief  dan tijdens de rit er naartoe. 

In de eerste variant kom je aan op een hoger gelegen punt en 

kijk je rondom uit over het landschap waar je net door reed. Je 

bent aangekomen op een ‘balkon’!

Deze variant is toepasbaar op de aankomst op de dijk bij de 

leidingstraat, hoog boven rivier en polder. 

In de tweede variant kom je aan op een plek met een tot op dat 

moment onzichtbare horizon. Omkijkend zie je de route niet 

meer waarmee je aankwam op de plek.

Deze tweede variant is bijvoorbeeld geldig voor het parkeren 

aan het water dicht bij de veerstoep, met de dijk in de rug 

en de rivier breed voor je. Maar ook voor de aankomst bij de 

Portlandhoeve, die liggend in de luwte van de dijk waarover 

je aankomt, zicht geeft op natuurakkers en krekenzone. De 

intimiteit van de kleinschalige inrichting van polder Buijtenland 

waar je net nog door reed is niet meer zichtbaar. Van rijdend 

op de dijk hoog over het landschap uitkijkend sta je nu op het 

maaiveld in de polder
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OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN

OPGAVEN-KIJKEN & LUISTEREN

Zonder proeven, voelen, en ruiken tekort te willen doen, het is kijken en luisteren dat de boventoon voert in de zintuiglijke 

waarneming van het ontmoeten van dit open landschap dicht aan zee. De wind heeft een grote invloed op die beleving in de 

polders, op de Maasvlakte en op Tiengemeten. 

Op de dijken loop je in de wind, onder aan de dijk is er bijna altijd een kant die in de luwte ligt! Voor proeven, met aandacht ruiken 

en voelen is het van belang om de bestaande afwisseling in mate van beschutting verder uit te bouwen. 

Op de Maasvlakte staan geen bomen, de wind maakt geluid in hekken, kranen en kabels en brengt alle industriële geluiden 

kilometers ver, tot in stad en polders. Het oog heeft de vrijheid om te dwalen waar het wil, de ruimte voelt zo enorm dat bijna ieder 

panorama als transparant ervaren wordt.

In de polders klinkt de wind in de bomen, veel bomen, en op de wind komen geluiden mee van mensen die roepen op de dijken, 

van de stad, de industrie. De bomen vormen lange lijnen, versterken de kronkelende lijnen van de oude dijkjes. De wat hoekiger 

lijn van de zeedijk langs de Oude Maas wordt aangezet door de grienden en bomen buitendijks. Bomen begeleiden ook enkele 

rechte wegen op maaiveldhoogte door de polders. Het oog volgt de dijken, en richt zich binnen de polders op kavels, sloten en 

boerderijen.

Op Tiengemeten staan er nog boomgroepjes van volwassen bomen, ze lijken vooral de behoefte aan beschutting van de oude 

bewoningsplekken te markeren. Ook hier is de wind groot, maar wat je hoort zijn bomen, gras, vogelgeluiden en af en toe de lage 

dieseldreun van een passerend schip. Het oog herkent op Tiengemeten drie sferen: Weemoed, het oude boerenland van voor de 

mechanisatie en kunstmest; Weelde, de natte weiden met los lopend vee; en Wildernis waar het water komt en gaat met het getij, 

slikken gevormd worden, de oude verkaveling onzichtbaar wordt, het deel waar bomen het echt niet volhouden.

Voor het oor maken de vogels het verschil, de steltlopers, rietzangers, ganzen, en scholeksters op Tiengemeten, de schreeuwende 

meeuwen op de 2eMV en bijna geen zingende vogels in de Zegen- en Portlandpolder. De wind voorkomt stilte in de polders van 

het Buijtenland van Rhoon, industrie en stad blijven hoorbaar, zichtbaar en op de achtergrond ook nog altijd ruikbaar.
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BESCHUTTING

Dijkzit

De dijken vormen de randen van de polders. De taluds zijn 

ideaal om even te pauzeren, om van afstand en hoogte te 

observeren wat er gebeurt in de polders.  Er ligt altijd wel een 

kant uit de wind, als het mee zit in de zon. Vooral daar waar een 

dijk een knik maakt, aansluit op een andere dijk, daar in zo’n 

oksel is het goed toeven. Op die plekken zijn  kleine ‘mutaties’ in 

het dijklichaam denkbaar die je welkom heten: een Dijkzit!

De plek op een dijk kan zo gekozen zijn dat je daar makkelijk het 

talud af kunt lopen de polder in. Een voor dijklichamen typische 

afrit is een baanvormige verbreding die afloopt van kruin naar 

teen. Dit zou de basis kunnen zijn voor een kleine uitbreiding 

van de dijk zodat zich een extra ‘oksel’ vormt waar het heerlijk 

luw is.

Schuilplaats

Vanaf zo’n fijne plek op en in de dijk zie je misschien een 

contravorm van de dijkmutatie ook IN de polder liggen: een 

Schuilplaats. Geen duidelijk pad er naar toe bij aanleg, maar de 

vorm werkt als een magneet, en het pad vormt zich zelf.

OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN-ONTWERPEN OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN-ONTWERPEN
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BESCHUTTING

Uitwijkplaats

Het verkeer op de smalle dijken heeft een uitwijkplaats nodig. 

Het zal door de verkeersmaatregelen in de inrichtingsvisie een 

stuk rustiger worden op de dijken, toch kan een uitwijkplaats 

prachtig werken, bijna als een balkon om rustig uit te kijken over 

de polders vanaf de smalle dijk.

OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN-ONTWERPEN OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN-ONTWERPEN
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VERHALEN

In-uit

Juist daar waar er in het landschap bijna onzichtbaar iets 

bijzonders gebeurt kan een op/afgang gerealiseerd worden. 

Bijvoorbeeld bij een duiker onder de dijk door als verbinding 

van de watersystemen in beide polders.

OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN-ONTWERPEN OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN-ONTWERPEN
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Balkon aan de Oude Maas

Waar de leidingstraat de zeedijk kruist en onder de Oude Maas 

duikt is overduidelijk een betekenisvolle locatie. Hier is een van 

de ‘poorten’ gepland. Een onderdeel van die poort zou kunnen 

zijn om hier het verhaal van de leidingstraat te ‘vertellen’ De 

leidingen zijn een vrijwel onzichtbare wereld die de motor is van 

onze economie. Deze plek is een staalkaart van ingenieurswerk 

-de leidingstraat, de dijk, en de rivier- en daarmee (lees)teken 

van onze cultuur. Het is ook een plek met bijna 360 graden vrij 

uitzicht waardoor de onzichtbare wereld van de leidingen direct 

gekoppeld wordt aan de stad aan de horizon achter de polders 

en de rivier aan je voeten.

In het werkatelier zijn twee aanzetten gegeven, een kiest voorde 

macht van de schepen, de ander voor een speelse omgang met 

de leidingen. Beide erkennen dat je hier fors aan de maat moet 

werken. Speciaal veel aandacht in het ontwerp zal uitgaan naar 

hoe zoiets hier te bouwen terwijl de leidingen altijd bereikbaar 

moeten blijven. Deze opgave overstijgt de opdracht tot het 

ontwerpen van LEESTEKENS van de transformatie: een ODE/

ELEGIE aan de polder.

OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN-ONTWERPEN OPGAVEN-KIJKENenLUISTEREN-ONTWERPEN
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OPGAVEN - PADENenOVERSTEKEN 

Paden en kades kruisen het water, soms niet meer dan een slootje, maar ook de volle breedte van een kreek en flankerende 

rietlanden. 

De slootjes zijn een relict van het cultuurhistorische landbouwkundige gebruik van de polders. 

De kreken vormen het nieuwe verhaal, maar tegelijkertijd is het nieuwe zich zelf ontwikkelende landschap ook een sprong over de 

eigen polderhistorie heen. 

De paden, dammetjes en oversteken bieden de kans om het in elkaar schuiven van de oude (slootjes) structuur en de nieuwe 

kreken van binnenuit te beleven.

Op de 2e Maasvlakte hebben je ogen de ruimte, maar je voeten zijn gebonden aan waar je komen mag. De vrijheid om te  gaan en 

staan is enorm beperkt, één weg voert je naar je bestemming, geen ruimte voor olifantenpaadjes.

In de polders lopen de wegen over de dijken en gaan van de dijk recht op de hoeves af in het land. Door het land lopen net 

voldoende wegen om voor de boer de kavels te ontsluiten. Als bezoeker kun je op een polderdag op een aantal plekken het land in, 

maar normaal gesproken zit het op slot voor de burger. Palen en draden, schrik- en prikkel-, hekken, bordjes Eigen weg. 

Ondergronds loopt een leidingstraat en her en der enkele leidingen die bovengronds het gebruik van het landschap mede bepalen: 

een lege strook land zonder boerderijen, woningen, akkers. Ook die moet je oversteken, of kun je volgen als ware het een pad.

Op Tiengemeten liggen in Weemoed en Wildernis de paden onder aan de dijk in plaats van op de dijk. Klinkers, aangestampte 

grond, betonplaten, het wegdek definieert van zwaar tot licht gebruik, van strikt geleid, naar gestructureerd, naar ongeleid. Bij 

struinen ga je per definitie niet over een pad.

Tiengemeten en de 2e Maasvlakte maken beide een dynamische ontwikkeling door naar een niet geheel voorspelbare eindsituatie. 

Het gebruik van Polder en Maasvlakte is beide veel strakker geregisseerd dan Tiengemeten. Op Tiengemeten is er voor gekozen 

om daar waar de natuur het meer voor het zeggen heeft (Weelde en Wildernis) door de mens gemaakte objecten als wegen en 

schuren te ontdoen van voor de natuur giftige of gevaarlijke materialen, maar de objecten verder aan weer en wind over te laten. 

De ruïne als teken van een veranderend landschap, als verantwoording afleggend, erkennen dat we als maatschappij nu een 

andere keus maken. Ruïnes als teken van respect ten opzichte van het eeuwenlange landbouwkundige gebruik van dit gebied: we 

vergeten die relatie met het landschap nog niet, maar langzaam zal die uit het geheugen van het landschap verdwijnen en worden 

overgenomen door het nieuwe verhaal. Mede door de ruïnes wortelt het nieuwe verhaal in het oude.

OPGAVEN-PADENenOVERSTEKENOPGAVEN-PADENenOVERSTEKEN
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KREKENZONE

Omdat de Zegen- en Portlandpolder niet zo groot zijn, kun je er 

veel van zien vanaf de randen. Hier mag de natuur heersen, met 

bewoners en dijkwandelaars/fietsers als rand’verschijnsel’.

Per compartiment wordt er een sfeer onderkend die in het 

werkatelier aanvankelijk explicieter werd door programma toe 

te kennen per compartiment. In de discussie die hier op door 

ging werd aangegeven dat het landschap nu eerst als geheel 

gezien moet worden om tot een krekenzone uit te groeien, maar 

dat door ligging en paden het gebruik mensen in de toekomst 

die sferen zelf uitbouwen mits het gedachtegoed; Levend 

Landschap een kans krijgt.  Toch is het goed om dat gebruik te 

voorzien en daarop te anticiperen met de paden. 

Zegenpolder

De westelijke kant van de Zegenpolder, de hoek bij Rhoon is 

goed toegankelijk middels twee doorsteken die aansluiten op 

de oost-west gelegen graskade door de polder. Die graskade 

is zomer en winter toegankelijk (ligt droog), en vormt de grens 

tussen noordelijk de drogere weides en ten zuiden ervan de 

natte ritelanden en open water. Via die kade kun je dicht bij de 

molenlocatie komen waar dan een van de twee GRONDTONEN 

ligt: de Donk.  Het deel omsloten door graskade, oostelijke 

doorsteek, Zeedijk en Schenkelkade wordt als heel stil en 

besloten ervaren in al zijn ruimte. 

Portlandpolder west

De Schenkeldijk is de scheiding tussen de twee polders. 

Het profiel van de dijk maakt duidelijk dat de Zegenpolder 

buitendijks was toen de Portlandpolder er al was. Het maaiveld 

ligt nu ook op verschillende hoogte, de Zegenpolder hoger 

(langer aanslibben) dan de Portlandpolder (langer inklinken, 

mede door bemaling). Het deel krekenzone tussen Schenkeldijk 

en Veerweg ligt het verst weg van bewoning en poorten, dit 

zal een weinig door mensen bewandeld natuurgebied zijn en 

blijven naar verwachting. Over de omlijsting van dijken is het 

een nat schilderij, met noordelijk een drogere weidestrook.

Portlandhoeve

Dit deel is een schakel tussen natuurakkers en krekenlandschap. 

Die schakelfunctie komt tot uitdrukking in de paden. Een oost-

west fietspad en de Veerweg vormen samen de scheiding tussen 

natuurakkers en krekenzone. De westelijke doorsteek in het 

oostelijk deel van de Portlandpolder vormt met de Veerweg een 

rondje dat een samenhang suggereert tussen Portlandhoeve-

natuurakkers, leidingstraat (weide) en krekenzone, met daarin 

een huisje aan de dijk en Veerweg plus een van de twee 

GRONDTONEN: het Wiel. Er loopt geen pad naar het Wiel, 

struinen is toegestaan.

Portlandpolder oost

De Portlandpolder wordt doorsneden door de leidingstraat. 

Het oostelijk deel  is smal en lang. Het zal vanaf de zeedijk en 

de Molenpolderse (gras)dijk als ‘aanraakbaar’ ervaren worden. 

Het water oogt hier echt als een kreek. Een goede verrekijker 

brengt alles binnen bereik voor het oog. Oost-west is er geen 

extra route door nodig. Wel zijn er twee doorsteken gepland. 

De oostelijke hoort bij een rondje Koedood en zal veel door 

Carnisselanden bewoners gebruikt worden. De westelijke 

doorsteek hoort bij een rondje Portlandhoeve, voor echte 

bezoekers van het Buijtenland van Rhoon.

OPGAVEN-PADENenOVERSTEKENOPGAVEN-PADENenOVERSTEKEN

actieradius wandelaar vanuit knooppunten (Peter Verkade)
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OPGAVEN-PADENenOVERSTEKEN-ONTWERPEN OPGAVEN-PADENenOVERSTEKEN-ONTWERPEN

TUSSENTONEN-ontwerpen-PADEN&OVERSTEKEN

Met als metafoor  ‘de getijden’, of dat nu halfjaarlijks of dagelijks is, wordt het landschap in zowel letterlijke als overdrachtelijke zin 

gezien als bestaande uit drie peilen

•	 HOOG op de dijk zichtbaar = LANGS de randen: uitkijken over de polder van buitenaf

•	 MIDDEN op maaiveldniveau = IN de polder, rondom beschermd door de dijken

•	 LAAG = onzichtbaar verborgen TUSSEN het riet in of onder water.

•	 In overdrachtelijke zin staat 

•	 HOOG, de dijk(en), voor cultuurhistorische continuïteit; 

•	 MIDDEN, het maaiveld, voor verandering naar natuur = verandering van cultuur

•	 LAAG, het onzichtbare, voor het verleden

TUSSENTONEN bepleit op maaiveld een amfibische benadering in de polders. We gaan uit van het zelf ervaren van het gebied, 

en niet van het uitleggen. ‘Onzichtbare paden’, ‘Niet-paden’ en ‘Buijtennissig’ zijn belangrijke concepten die boven kwamen in het 

werkatelier.

De afdaling naar de polder en het er weer uitklimmen is een onderwerp dat in het werkatelier is opgepakt, niet als individuele 

op- en afgangen, maar als getrapte verblijfplaatsen. Je kunt kiezen om aan de rand te blijven kijken, maar je kunt ook verder naar 

beneden en echt de polder in.

Paden-niet paden

In de nieuwe situatie is een deel van het land dat ’s zomers 

droog ligt ’s winters nat. Paden en oversteken die ’s zomers 

goed begaanbaar zijn, kunnen s’ winters onzichtbaar zijn. 

In de krekenzone betekent dit dat de paden een dynamisch 

netwerk zal vormen, met name daar waar ze het nieuwe (deels 

vergraven) maaiveld volgen. Dit leidt tot paden in diverse 

categorieën:

GEEN PAD – zelf een weg vinden

TIJDELIJK PAD – seizoen, regen, water, wind bepaalt of er 

gelopen kan worden, waar gelopen kan worden

ONZICHTBAAR PAD – een routeapplicatie voor smartphone of 

tabletcomputer

LANDWEG – langs de akkers

WATERPAD – drijvend op het water, varend in het water

LUCHTPAD – hoog boven de polder (over de dijken/door de 

lucht)

De paden zelf kunnen verschillende verhardingen hebben, 

als ze al verhard zijn! De diversiteit komt voort uit het gebied: 

bloemen/graspad, zeeschelpenpad, Maasvlakte/Noordzeezand-

pad, rivierklei-pad, baksteen-klinkerpad, Maasgrind, wilgen/els/

eik knuppelpaden.
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Buijtennissig

‘Landmarks’ in de polder verleiden de bezoekers op de 

dijken om het gebied in te gaan. Een landmark kan zelf een 

verbinding zijn, een vaste brug of een drijvend object. Wind 

en water verplaatsen het object, of de bezoeker verplaatst. De 

beweeglijkheid reageert op de begaanbaarheid. Er liggen zo min 

mogelijk echte, vaste paden in de gebieden tussen de dijken. 

De landmarks stimuleren struinen, en zo kunnen er paadjes 

ontstaan die weer dicht groeien als de landmark van positie is 

gewijzigd.

Alles wat gebouwd wordt in het gebied, tussen de dijken 

is gemaakt van organisch materiaal, maar mag in vorm 

doen denken aan andere objecten die in de havens in staal 

voorkomen, een buis van wilgen gevlochten, een container van 

klei, een kraan van hout.

Waar natuurakkers aan de krekenzone liggen is het denkbaar 

dat er waterlandbouw in de natuur een plek vindt, denk aan 

wild plukken, maar ook aan drijvende ‘tuintjes’ van gevlochten 

wilgen die de aarde bij elkaar houden.

Op strategische plekken staan vast in de bodem verankerd 

scharnierende polsstokken

Een kijkhut drijft door het gebied, wie hem vindt kan er gebruik 

van maken.

Op bijzondere dagen kunnen mensen in een transparante bol 

zelf door het water het gebied in rollen.

Wie meer wil weten en begrijpen kan meegaan met een gids, 

of zich een elektronische gids halen in de Portlandhoeve: een 

applicatie voor smartphone of tabletcomputer:

Avonturenroute (geocaching of …)

Cultuurhistorisch pad (van archeologie tot toekomstbeeld)

Flora en faunapad (van landbouwgewas naar 

natuurontwikkeling)

Eetbaar landschap pad (het was eetbaar en is dat weer, meer?)

OPGAVEN-PADENenOVERSTEKEN-ONTWERPEN OPGAVEN-PADENenOVERSTEKEN-ONTWERPEN
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WERKATELIER TUSSENTONEN - BEVINDINGEN

LANDSCHAPPELIJK

Bij de presentatie van de resultaten van het werkatelier 

door de deelnemers aan Peter Verkade, ontdekten we dat 

landschappelijk helder te onderscheiden benaderingen 

zichtbaar werden. 

Allereerst voor de randen. De voorstellen voor de dijken, het 

geraamte van de polders, benutten nadrukkelijk het materiaal 

van de dijk. De voorstellen zijn niet zozeer toevoegingen, maar 

vooral modelleringen van de dijk zelf. Aarde, beton, bomen, 

wegen, maar dan even anders.

Waar het de beleving van de polders betreft op maaiveld, daar 

wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘vaste’, het jaar rond 

begaanbare paden, en vrije ruimte, de natuur. 

Op maaiveld komen speelsere momenten naar voren die 

ook om bezinning vragen, maar nooit opdringerig. Het 

materiaalgebruik wordt gevonden in de nieuwe natuur 

en in materialen en gebruiken uit de (vroegere) polder, 

terwijl de vormentaal ook gebruik maakt van de  havens, 

en het hedendaags recreëren in een park. Een deel van de 

toevoegingen zijn als het ware opgenomen in de paden die 

jaar rond begaanbaar zijn. Een ander deel biedt uitdaging, een 

verleiding die de bezoeker uitnodigt om het gebaande pad juist 

te verlaten. Dit zijn objecten die boven het maaiveld uitsteken, 

zichtbaar vanaf pad of dijk, maar niet direct bereikbaar vanaf de 

paden. Je moet er voor het veld in, het water op, en, ze liggen 

niet altijd op dezelfde plek. 

En dan is er een wens herkenbaar om het onzichtbare aanwezig 

te stellen. Dat geldt voor de leidingstraat, maar ook om de 

verhalen van de vroegere bewoners van het landschap zelf 

levend te houden, om de veldnamen te bewaren door ze 

te gebruiken. En, nadat een groepje mee was met de twee 

archeologen die een boring hebben gezet aan de rand van de 

polders, was iedereen gefascineerd door de, vermoedelijke, 

maar nog onzichtbare, archeologische rijkdom in de ondergrond 

van de polders.

Kanttekening 1

 Het werkatelier evaluerend blijken er twee elementen in het 

gebied essentieel, om de Zegen- en Portlandpolder zoals ze nu 

zijn in herinnering te houden: DIJKEN en VERKAVELING. De 

verkaveling een rol laten spelen in de huidige inrichtingsvisie 

is een niet eenvoudige opgave. De historische dijken staan niet 

ter discussie in de plannen, maar de zeedijk op deltahoogte 

verandert wel van gedaante!

Kanttekening 2

Nu zijn Zegen- en Portlandpolder  samen in doorlopend 

landbouwkundig gebruik en vrijwel alleen langs de ronden 

openbaar toegankelijk. Straks liggen er meer paden door, 

en daarmee ontstaan er rondjes door het gebied die min of 

meer samenvallen met een compartimentering van het gebied 

die straks duidelijker wordt. Het water van de kreken wordt 

onderbroken door leidingstraat, Veerweg, en Schenkeldijk. 

In de voorstellen ontstaan er ook drie sferen in die drie 

compartimenten. Die kunnen te ver uit elkaar gaan lopen om het 

eerste belang van de nieuwe inrichting van het gebied helder te 

houden: een robuuste, doorlopende ecotoop van een zoetwater 

krekenlandschap. Hou het ‘groot’, dan blijf je de RUIMTE van 

dit open polderlandschap ervaren, en dat is mede gezien de 

conclusies over dijken en verkaveling misschien wel de grootste 

waarde van dit gebied binnen de dicht bebouwde metropool. 

WERKATELIER TUSSENTONEN - BEVINDINGEN

THEMATISCH

Tijdens het tweedaagse werkatelier werden een aantal 

uitgestelde discussies weer opgepakt. Dit keer gekoppeld aan 

het jezelf voorstellen van een nieuw landschap in de Zegen- 

en Portlandpolder. Een van de deelnemers maakte een kleine 

verklarende woordenlijst, hier een keuze:

OER = Zelfregulerend NATUUR = Door de mens aangelegd 

groen  EINDSITUATIE = Resultaat van een lang proces tot het 

weer verandert

Duidelijk is dat VERANDERING het thema is,  met daar direct 

aan gekoppeld HERINNERING, en dat beide draaien rondom de 

vraag naar wat is NATUUR? Mooi was om te zien dat er ruimte 

was voor heel verschillende opvattingen over natuur, over hoe 

je een landschap beleeft. 

Jeroen van Westen juni-juli 2011
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