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Schiebroek is een woonwijk met een uitgesproken groen 
karakter in het noorden van Rotterdam. Het is een wijk vol 
contrasten. Het noordelijk deel is voor de oorlog gebouwd 
en daar zie je veel grondgebonden koopwoningen in het 
hogere prijssegment. Het zuidelijke deel van Schiebroek 
is na de oorlog gebouwd en daar staan vooral goedkopere 
huurwoningen: portiek- en galerijflats. Toch heeft  
Schiebroek door de vele singels, lanen en groenzones 
een duidelijk herkenbare identiteit. Het groen is de 
bindende factor. 

De ontwikkeling van Schiebroek staat niet op zich maar 
hangt nauw samen met de ontwikkeling van de gehele 
noordrand van Rotterdam. Rotterdam wil flink groeien en 
kiest voor een compacte stad met veel meer woningen, 
werkplekken en voorzieningen. Een deel hiervan kan een 
plek krijgen binnen Schiebroek, maar ook het gebied 
tussen Schiebroek en Zestienhoven is op de lange  
termijn kansrijk voor verdichting. Ontwikkelingen binnen 
Schiebroek dienen daar goed op voor te sorteren.
 
Verder staat de stad voor een aantal grote transities op 
het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en productiviteit 
en willen we als stad veel meer aandacht voor gezondheid, 
bewegen, een prettige leefomgeving en ontmoeting.  
Dit zijn de thema’s waar de stad ook op stuurt in het  
kader van de Omgevingsvisie Rotterdam. 

In Schiebroek spelen veel initiatieven en ontwikkelingen. 
Ontwikkelaars, zorgpartijen, onderwijsinstellingen en 
corporaties hebben plannen voor het gebied en ook de 
gemeente en het rijk zetten ontwikkelingen in, waaronder 
de aanleg van de nieuwe A16 Rotterdam en de investeringen 
in groen en natuur in de noordelijke randen van Schiebroek. 
Hiermee ontstaan er nieuwe kansen voor Schiebroek.  
De leefomgeving van Schiebroek heeft opnieuw de 
aandacht. Schiebroek-Zuid heeft te maken met sociale 

Samenvatting
problematiek en de buurt heeft een eenzijdige woonvoor-
raad. Een deel van de woningen is in slechte technische 
staat, wat tot vermindering van de woonkwaliteit leidt.  
De leefomgeving kan verbeterd worden met elkaar 
versterkende sociale en fysieke maatregelen. 

In de Gebiedsvisie Schiebroek 2030 staan drie thema’s 
centraal. Het eerste thema benoemt het behoud van de 
groene kwaliteiten van Schiebroek en het versterken  
van de recreatieve mogelijkheden voor haar bewoners. 
De wijk heeft een heldere structuur, gebaseerd op de 
oorspronkelijke, historische verkaveling. De inzet is  
om deze kwaliteit van Schiebroek te behouden en te 
versterken. Daarnaast is het streven om het groen de 
drager te laten zijn van ecologie en duurzaamheid en de 
buitenruimte beter te benutten voor het woongenot van 
bewoners van Schiebroek. Daarbij gaat het om recreatie 
in de woonomgeving, maar ook om het benutten van de 
recreatieve mogelijkheden van de groenranden en de 
buitengebieden die verder af liggen van de woonbuurten.

Het tweede thema is het verhogen van de leefbaarheid in 
Schiebroek-Zuid. De wijkdelen in Schiebroek kennen in 
sociaal opzicht grote verschillen. Het noordelijke deel is 
een hooggewaardeerd woonmilieu. Schiebroek-Zuid is 
kwetsbaar en wordt lager gewaardeerd. De inzet is om  
te zorgen voor meer variatie in woningen, de kwaliteit van 
woningen te verbeteren en de voorzieningen te versterken. 
Daarnaast is het van belang om condities te scheppen 
die het woonmilieu verbeteren, zoals perspectief op 
onderwijs, opleiding en werk zodat bewoners volop 
kunnen deelnemen aan de samenleving. 
Bij het derde thema ligt de focus op de spoorzone, de 
zone langs het metrospoor en bij de OV-knooppunten 
Melanchtonweg en Meijersplein. Deze locatie ligt tevens 
vlakbij uitvalswegen naar de regio. Vanwege deze 
uitstekende bereikbaarheid is deze locatie voor veel 

mensen aantrekkelijk om te wonen en te werken. Daarmee 
ontstaat een kans om in Schiebroek-Zuid langs het spoor 
een bijzonder en verdicht woon- en werkmilieu te creëren. 
In een verdere toekomst kan ook de westelijk zijde van het 
spoor verstedelijken. 

Deze drie thema’s geven gezamenlijk richting aan de 
ontwikkeling van Schiebroek voor de periode tot 2030 - en 
mogelijk ook daarna. 

Kaart gebiedsvisie Schiebroek 2030

Legenda Kaart gebiedsvisie Schiebroek 2030
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1 Inleiding

1.1 Waarom een nieuwe visie op Schiebroek?

Het Masterplan Schiebroek 2007 is verouderd. Met deze 
nieuwe visie geven we richting aan de nieuwe vraag-
stukken, opgaven en initiatieven van de verschillende 
partijen die met hun initiatieven Schiebroek willen verster-
ken en vernieuwen. 

De ontwikkeling van Schiebroek dient zorgvuldig plaats  
te vinden, zodat belangrijke waarden en kwaliteiten voor 
Schiebroek behouden blijven. In 2019 is het bestem-
mingsplan voor Schiebroek vernieuwd. Dit nieuwe 
bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. 
Nieuwe ontwikkelingen waar een ruimtelijke ordenings-
procedure voor nodig is, dienen voorzien te worden van 
een goede ruimtelijke onderbouwing. De Gebiedsvisie 
Schiebroek voorziet ontwikkelaars en initiatiefnemers  
van kaders om deze onderbouwingen op te stellen.  
Deze kaders zijn mede vormgegeven door trends, kansen 
en opgaven van de stad. Het gaat om thema’s op het 
gebied van wonen en verdichting, werken en productiviteit, 
mobiliteit en duurzaamheid, inclusiviteit en gezondheid. 
Dit zijn de thema’s die ook benoemd zijn in de Omgevings- 
 visie Rotterdam, de basis voor het stedelijke beleid. 

De Gebiedsvisie Schiebroek schetst een ontwikkelings-
kader. Het fungeert als rode draad voor ontwikkelingen  
en investeringen in Schiebroek tot 2030. De visie geeft 
ook een doorkijk naar het perspectief na 2030 en verder. 
Nu al dient rekening gehouden te worden met ontwik-
kelingen die mogelijk na 2030 plaats zullen vinden.

1.2 Draagvlak 

De Gebiedsvisie Schiebroek 2030 is opgesteld door 
Stadsontwikkeling in nauwe samenwerking met de 
diverse gemeentelijke clusters en met het gebied Hille-
gersberg-Schiebroek. In dit proces heeft veel uitwisseling 
en overleg plaatsgevonden met woningcorporaties. Bij 
het opstellen van de conceptvisie hebben bewonersorga-
nisaties waar onder de Vereniging Wijkbehoud Hillegers-
berg-Schiebroek en Leven in Schiebroek (LIS) input 
gegeven.Begin 2019 is de conceptvisie besproken met 
de werkgroep Fysiek en de werkgroep Maatschappelijke 
Ontwikkeling en Veiligheid van de Gebiedscommissie 
Hillegersberg-Schiebroek.

1.3 Uitwerking

Deze gebiedsvisie is beknopt. We onderbouwen de 
gebiedsvisie met een aantal specifieke documenten.  
Het Ruimtelijk Kader Schiebroek 2030 heeft specifieke 
aandacht voor de ruimtelijke randvoorwaarden voor 
opgaven in Schiebroek. Het Ruimtelijk Kader Schiebroek 
2030 is een bijlage van de gebiedsvisie en wordt als 
onderdeel van de visie vastgesteld. De Inventarisatie  
van cultuurhistorische kenmerken en ruimtelijke 
karakteristieken van de openbare ruimte Schiebroek 
Rotterdam (2018) is ten behoeve van de gebiedsvisie 
opgesteld. Deze inventarisatie gaat specifiek over  
de inrichting van de buitenruimte. Het document biedt 
richtlijnen en aanbevelingen voor opgaven in de  
buitenruimte. 

Schiebroek: groen en afwisselend

De sociale opgaven voor Schiebroek-Zuid zijn opgenomen 
in het Plan Schiebroek-Zuid 2017-2019. Dat plan zet in op 
onderwijs, activering en het betrekken van bewoners bij 
hun woonomgeving en wordt de komende jaren herijkt en 
gecontinueerd. De fysieke en sociale maatregelen 
versterken elkaar ten behoeve van de nodige ruimtelijke 
én sociale vernieuwing.

De Gebiedsvisie Schiebroek 2030 en het Ruimtelijk 
Kader Schiebroek 2030 zijn op 28 november 2019 
vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. 
In hoofdstuk 9 van deze visie zijn de relevante stukken 
in het kader van de besluitvorming opgenomen.  
Dit hoofdstuk is na de besluitvorming van de raad aan  
dit document toegevoegd. 
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Hoofdstuk 8 benoemt de brondocumenten 
die benut zijn voor de gebiedsvisie.

Hoofdstuk 9 bevat de documenten die 
onderdeel uitmaken van het bestuurlijke 
besluitvormingsproces. 

Ligging Schiebroek aan  
de noordrand van Rotterdam

Het plangebied (zwart) en onderzoeksgebied (oranje)

1.4 Plangebied

Het plangebied Schiebroek ligt in het gebied Hillegers-
berg-Schiebroek aan de noordrand van Rotterdam.  
De noordgrens van het plangebied is de gemeentegrens 
met Lansingerland (Wildersekade/Zwarteweg). Aan de 
oostzijde volgt de plangrens de Ankie Verbeek-Ohrlaan, 
de Hoge Limiet en de Ringdijk. De zuidelijke grens ligt 
onder het Melanchtonpark. Aan de westzijde wordt het 
plangebied begrensd door de G.K. van Hogendorpweg 
(zie kaart). 

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de kracht van Schiebroek, mede 
aan de hand van een SWOT-analyse. Deze analyse is  
een belangrijke onderbouwing voor de speerpunten van 
de gebiedsvisie. 

Hoofdstuk 3 schetst de ambities voor Schiebroek in drie 
thema’s. Het eerste thema benoemt de inzet op het 
groene karakter van de wijk en op de recreatieve en 
ecologische potenties. Het tweede thema betreft de 
stedelijke en sociale vernieuwing van Schiebroek-Zuid  
en het derde thema gaat over de transformatie van de 
spoorzone waar een substantiële verdichting mogelijk is. 

Hoofdstuk 4 kenschetst in het kort de kenmerken van 
Schiebroek: de ontstaansgeschiedenis, de ruimtelijke 
kenmerken en de huidige stand van zaken wat betreft 
wonen en voorzieningen in de wijk. 

Hoofdstuk 5 beschrijft welke fysieke ingrepen tot 2018 
hebben plaatsgevonden en welke initiatieven zich aan-
dienen voor de periode tot 2030.

Hoofdstuk 6 beschrijft de beleidsmatige basis van de  
visie per thema. 

Hoofdstuk 7 geeft een globale planning tot 2030 van 
projecten en ontwikkelingen die tot die tijd voorzien zijn. 
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Schiebroek te behouden en te versterken. Daarnaast is 
het streven om het groen de drager te laten zijn van 
ecologie en duurzaamheid en om de buitenruimte beter te 
benutten voor het woongenot van bewoners van Schiebroek. 
Daarbij gaat het om recreatie in de woonomgeving, maar 
ook om het benutten van de recreatieve mogelijkheden 
van de groenranden en de buitengebieden die verder af 
liggen van de woonbuurten. Het aantrekkelijk en toegan-
kelijk maken van die gebieden is van belang voor alle 
Rotterdammers. Hiermee bouwen we aan de tuinstad van 
de 21ste eeuw.
Thema 2: Versterken leefbaarheid Schiebroek-Zuid
Schiebroek kent in sociaal opzicht grote verschillen. Het 
noordelijke deel sluit qua leefbaarheid goed aan bij het 
sociaal, maatschappelijk en economisch vitale Hillegers-
berg en Park 16Hoven. Schiebroek-Zuid contrasteert 
hiermee. Hier wonen veel mensen met minder sociale 
weerbaarheid. De inzet is om de kwaliteit van woningen  
te versterken, meer variatie in woningen te creëren en  
de voorzieningen te verbeteren. Naast deze inzet op de 
fysieke kant is het van belang om condities te scheppen 
die bewoners in staat stellen onderwijs te volgen en een 
passende baan te vinden, zodat zij volop kunnen partici-
peren in de samenleving.   
Thema 3: De spoorzone, nieuwe entree van de stad
Dankzij de metrolijn is Schiebroek uitstekend verbonden 
met zowel de stad als de regio. Door de nieuwe snelweg-
verbinding aan de noordkant van Rotterdam zal de 
huidige G.K. van Hogendorpweg transformeren tot 
nieuwe stadsentree. De locaties rondom OV-knooppunten 
en nabij uitvalswegen zijn voor veel mensen aantrekkelijk 
om te wonen en te werken. Daarmee ontstaat een kans 
om in Schiebroek-Zuid langs het spoor een bijzonder 
woon- en werkmilieu te creëren. Hiermee sorteren we  
ook voor op een bredere toekomstige ontwikkeling aan  
de noordrand van Rotterdam: de verstedelijking op de 
lange termijn van het gebied tussen Schiebroek en  
Park 16Hoven. 

Bereikbaarheid
Schiebroek is een aantrekkelijke woonwijk, gunstig 
gelegen ten opzichte van de regionale hoofdinfrastructuur. 
De succesvolle metrolijn verbindt Schiebroek met Rotterdam, 
Den Haag en de tussenliggende gemeenten. De komst 
van de snelweg A16 Rotterdam zal de bereikbaarheid 
verder verbeteren. Dit is zonder meer een van de sterke 
punten van Schiebroek als woon- en werkgebied. 

Groenstructuur
Aan vrijwel alle zijden wordt Schiebroek omringd met 
groen. Aan de noordkant ligt het ruime Schiebroekse Park 
en het Wilgenplaspark, daarboven het recent aangelegde 
recreatie- en natuurgebied Vlinderstrik. Aan de oostzijde 
liggen de Meidoornweide, attractiepark Plaswijck, 
kinder boerderij De Wilgenhof en de Bergse plassen. 
Deze groen- en recreatiegebieden vormen een bijzon-
dere kwaliteit van en voor de wijk en onderscheiden 
Schiebroek van veel andere Rotterdamse wijken. 

Niet alleen de nabije omgeving is groen, ook de wijk zelf. 
De brede groene singels en lanen, zoals de Meidoorn-
singel, de Melanchtonweg en de Wilgenplaslaan, bepalen 
het beeld van Schiebroek en zijn sterk structurerende 
elementen. De binnentuinen bij de appartementencom-
plexen, veelal corporatie-eigendom, versterken dit groene 
karakter. 

Voorzieningen
Schiebroek heeft een hoog voorzieningenniveau. Er zijn 
veel scholen, goede zorgvoorzieningen en prettige 
winkelgebieden waarvan winkelcentrum de Peppelweg, 
met een breed aanbod aan winkels en een wekelijkse 
markt, de meest complete is. 

Woonmilieus
De woongebieden rond Schiebroek bieden het hogere 
segment aan woningen. Dit geldt voor naastgelegen  
wijken als Hillegersberg en Park 16Hoven, maar ook  

voor buurgemeenten zoals Berkel en Rodenrijs en 
Bergschenhoek. Schiebroek profiteert van hun goede 
imago. Schiebroek-Noord en Schiebroek-Midden bieden 
ook aantrekkelijke woonvoorzieningen met grotendeels 
grondgebonden woningen in het duurdere segment. 

Positieve ontwikkelingen
In de afgelopen decennia hebben veel positieve  
ontwikkelingen plaatsgevonden in Schiebroek. Er is  
veel geïnvesteerd in de scholen in Schiebroek, zo is het 
Hout- en Meubileringscollege aan de Melanchtonweg 
gebouwd. Met name in Schiebroek-Midden heeft forse 
herstructurering plaatsgevonden van de vastgoedvoor-
raad van corporatie Havensteder. Onder meer rond het 
Ganzerikplein en aan het noordelijke deel van de Peppel-
weg hebben honderden portiekwoningen plaatsgemaakt 
voor grondgebonden en gestapelde woningen. Met die 
laatste ontwikkeling is het winkelcentrum Peppelweg 
compacter en kwalitatief sterker geworden. Ook aan de 
Molzerhof en de Asserweg zijn grondgebonden woningen 
gerealiseerd.

Visiethema’s
Nadat de recessie in de periode 2009-2017 veel ontwik-
kelingen on hold heeft gezet, is er sinds 2018 weer een 
nieuw elan. Dat biedt interessante kansen voor Schie-
broek. Er zijn veel marktinitiatieven in Schiebroek, met 
name in Schiebroek-Zuid. Ook kent het stedelijk beleid 
nieuwe speerpunten, zoals inzet op verdichting. OV-
knooppunten worden daarbij gezien als kansrijke locaties. 
Verder zijn duurzaamheid, gezondheid en inclusiviteit 
pijlers onder de stedelijke vernieuwing. Hiermee ontstaan 
nieuwe perspectieven voor Schiebroek. In deze visie 
wordt daarom ingezet op drie thema’s.
Thema 1: Het groene Schiebroek
De wijk Schiebroek is in fasen gebouwd op basis van een 
heldere, historische verkaveling. Het is ook een bijzonder 
groene wijk, met singels, lanen, parkstroken en collectieve 
binnentuinen. De inzet is om dit ‘groene goud’ van 

2 De kracht van Schiebroek
 

STERK

Bereikbaarheid
Twee metrohaltes, uitvalswegen en binnenstad 

nabij

Groenstructuur
Samenhangend systeem van tuinen, 

binnenterreinen, singels, lanen en parken

Voorzieningen
Ruim aanbod sport, zorg, onderwijs, 

winkelgebied Peppelweg

Woonmilieus
Rijkdom aan aantrekkelijke woonmilieus in 
Schiebroek-Noord en Schiebroek-Midden

Schiebroek-Midden
Mooie herstructurering gerealiseerd 

KANS

Ligging in de regio
Relatie met buitengebieden 

versterken

Ruimte voor ontwikkeling
Zorg- en onderwijslocaties 
komen vrij, herstructurering 

spoorzone

Nieuw stedelijk beleid
Verdichten van de stad 

rondom OV-haltes, positie 
G.K. van Hogendorpweg

Nieuwe aanjagers voor 
stedelijke vernieuwing

Veel ontwikkelinitiatieven 
o.g.v. wonen, werken, 

onderwijs, zorg
Samenwerking stakeholders 

t.b.v. energietransitie

Politiek
Heeft aandacht voor 

Schiebroek-Zuid 

BEDREIGING

Verstedelijking 
Beoogde verdichting verdrukt 

groen

Status quo is achteruitgang
Schiebroek-Zuid: sociale stijgers 

trekken weg, ontbreken van 
ambitie en gevoel van urgentie, 

lage onderhoudsbudgetten, 
geen integrale aanpak, beperkte 
financiële ruimte van corporaties

ZWAK

Binnenterreinen
Binnenterreinen zijn sleets. Veel kijkgroen, lage 

gebruikswaarde

Parken
O.a. Meidoornweide, Donkersingel, Wiardapark, 

Melanchtonpark: weinig identiteit, lage 
gebruikswaarde, slecht bereikbaar

Schiebroek-Zuid 
Laag gewaardeerd, eenzijdige en kwetsbare 

woningvoorraad, sociale problematiek, leegstand

SWOT-analyse
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In dit hoofdstuk werken we onze ambities voor Schiebroek 
verder uit in drie speerpunten: het versterken van het 
groene Schiebroek, fysieke en sociale investeringen in 
Schiebroek-Zuid en verdichting in de spoorzone tussen  
en rondom de metrostations. 

3.2 Het groene Schiebroek:  
kwaliteit én gebruik

Het vele groen - de parken, de lanen, de singels en de 
binnentuinen - zijn het handelsmerk van de tuinstad 
Schiebroek. Met de ontwikkelingen die we voor de 
komende jaren voorzien, kan dat groen onder druk komen 
te staan. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom 
grijpen we nieuwe ontwikkelingen aan om de kwaliteit  
van het groen in Schiebroek juist te versterken. 

Zo loopt er een groot rioolvervangingsprogramma in 
Schiebroek waarbij ook opgehoogd zal worden. Dit is  
bij uitstek een gelegenheid om de openbare ruimte aan  
te passen aan hedendaagse eisen. Ook het vervangings-
plan voor de speeltoestellen biedt zo’n mogelijkheid. 
Verder geldt dat bij nieuwe inrichtingsplannen de oor-
spronkelijke ontwerpprincipes als inspiratie dienen,  
zodat het groene karakter van de wijk behouden blijft. 

Kijkgroen én gebruiksgroen in de wijk

De binnenterreinen 
De groene binnenterreinen zijn kenmerkend voor de 
tuinstad en bewoners die eromheen wonen, kunnen er 
veel woonplezier aan beleven. Maar de collectieve 
binnen tuinen zijn nu vaak sleets en sober. De tuinen 
kunnen wellicht een nieuwe betekenis en functie krijgen 
met meer variatie aan groen. De corporaties en de 
gemeente willen bewoners graag hierbij betrekken.  
Als we kijkgroen combineren met beleven en verblijven  
in de buitenruimte voegt dat toe aan het woongenot van 
mensen en versterkt het hun gevoel van betrokkenheid  

bij hun wijk of straat. Bij het Lariksplein is een goed 
voorbeeld te zien hoe een reeks omhaagde thematuinen 
een gemeenschappelijke tuin geheel verbindt met het 
openbaar groen. 

De lanen en singels: spelen, bewegen, ontmoeten
Ook de openbare buitenruimte heeft een belangrijke 
invloed op het welzijn van bewoners. Aantrekkelijke lanen 
en singels stimuleren volwassenen en kinderen om meer 
te sporten en bewegen. Het zijn de ideale plekken voor 
een ommetje in de wijk of als onderdeel van een langere 
hardlooproute. 

Sport- en spelvoorzieningen bevorderen het gebruik van 
de openbare buitenruimte nog verder, net als zitjes op 
pleinen en in parken. En dan krijgt de buitenruimte ook 
meer een sociale functie, bijvoorbeeld als ontmoetings-
plaats. Veel speeltoestellen en bankjes zijn in de loop der 
jaren verwijderd. Als we deze herstellen en opnieuw 
plaatsen, kan dat bijdragen aan meer sociale samenhang 
op buurtniveau.

Ook op wijkniveau kan de buitenruimte veel meer  
verlevendigen. Het park aan de Donkersingel zou tot  
een verblijfsplek voor heel Schiebroek-Zuid uit kunnen 
groeien, net als de ruimte rond het voormalige gemaal 
aan de Meidoornsingel. De bestaande natuurspeelplaats 
kan verder ontwikkeld worden met mogelijkheden om  
te sporten, spelen en verblijven voor mensen van alle 
leeftijden. Toegankelijke schoolpleinen kunnen in de 
behoefte aan sport/speelpleinen voorzien. 

Karakteristieke pleinen: ontmoetingsplekken  
voor bewoners
De parken en pleinen in Schiebroek krijgen een nieuwe 
impuls met meer programma, meer verblijfskwaliteit,  
een eigen identiteit en bijpassende inrichting. Met meer 
variatie bedienen we meer verschillende groepen mensen. 
Zo worden ontmoeting en (langer) verblijf gestimuleerd. 

De belangrijkste ambities zijn:
• Het Rododendronplein willen we aantrekkelijker 

inrichten met eigentijdse spelmogelijkheden. De ruimte 
voor de wekelijkse markt blijft behouden maar het plein 
wordt groener en meer op verblijf ingericht. Pleinen in 
winkelcentra zijn immers belangrijke plekken in de 
buitenruimte, niet alleen om te winkelen maar bij uitstek 
ook voor vertier en sociale ontmoeting.  

• Wijkwinkelcentrum Teldersweg krijgt een forse impuls 
met de herontwikkeling van de kerk en de scholen naar 
woningen. De supermarkt wordt vergroot. Om en 
tussen de woningen en de supermarkt komt aantrek-
kelijke buitenruimte waarbij ook het groen langs het 
Wiardapad wordt meegenomen. Dit vernieuwde 
winkelcentrum vormt samen met het Wiardaplantsoen 
en het park aan de Donkersingel het nieuwe hart van 
Schiebroek-Zuid. Het park wordt ingericht als wijkpark 
met diverse voorzieningen voor verblijf en ‘recreatie 
dicht bij huis’. De vijver wordt een centraal punt voor 
ontmoeting en verblijf (zie ook 3.3).     

• Het Kastanjeplein, met zijn ruime vijver en de markante 
kerktoren, vormt ruimtelijk gezien een ‘scharnier’ in de 
structuur van straten en singels. Maar de plek mist het 
programma dat maakt dat dit ook zo ervaren wordt. 
Als de kans zich voordoet zou dit plein veel meer de 
betekenis kunnen krijgen als het centrale ‘Hofplein’  
van de wijk: een publieke plek met gezondheidszorg 
en onderwijs als belangrijkste functies.

De Meidoornweide zou veel meer een eigen karakter 
kunnen krijgen dat past bij zijn ligging en de behoeften 
van de wijk. Door de bestaande vijver te vergroten en hier 
dus een meer waterrijk gebied van te maken, kom je 
tegemoet aan de toekomstige vraag naar meer opper-
vlaktewater en compenseer je voor stedelijke verdichting 
in de toekomst. 

3 Onze ambities voor Schiebroek

Versterken van de groene zoom

Versterken recreatieve hoofdstructuur

Lanen-en singelsstructuur  
handhaven en versterken

Ommetjes in de wijk, versterking pleinen Regionaal Natuur-en recreatiegebied Noordrand: Midden Delfland, Vlinderstrik 
en Rottemeren

Collectieve karakter van de  
binnentuinen articuleren

Steilrand meer beleefbaar maken

Steilrand
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verbinding naar recreaduct

Beoogde maatregelen groenstructuur
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Groene randen en buitengebieden: dichter bij Rotterdam  
De parken van Schiebroek en de buitengebieden hebben 
veel te bieden. Door nieuwe wandel- en fietspaden aan 
 te leggen en te verbinden aan oude ontstaat een netwerk 
waarmee het Schiebroekse Park, de Vlinderstrik, de 
Rottemeren en Midden-Delfland nog beter bereikbaar 
worden voor de bewoners van Schiebroek en andere 
Rotterdammers.

Schiebroeksepark, Wilgenplaspark, Melanchtonpark
Door de parken in Schiebroek – Schiebroekse Park, 
Wilgenplaspark en Melanchtonpark - toegankelijker en 
aantrekkelijker te maken, bieden we de inwoners van 
Schiebroek extra mogelijkheden voor recreatie, bewegen 
en vrijetijdsbesteding. Dat is ook goed voor de gezond-
heid, want met aantrekkelijke wandel- en fietsroutes naar 
omringende groengebieden stimuleer je het sporten en 
het bewegen. Zogenaamde ‘trekkers’ zijn belangrijk: 
plekken om naartoe te wandelen of te fietsen, omdat er 
wat te doen is of om wat te eten of te drinken. Zo is 
‘Natuurtalent’ in het Schiebroekse Park nu al een fijne 
trekpleister om te bezoeken. 

Het Schiebroekse Park heeft veel volkstuinen en sport-
velden. De sportvoorzieningen worden zeker in de 
‘spitsuren’ veel gebruikt, ook door bewoners van andere 
wijken, waaronder Crooswijk, Hillegersberg en Zestien- 
hoven. De inzet is om het aanbod te behouden en het 
gebruik van de sportvelden buiten de ‘spitsuren’ verder  
te stimuleren. Wellicht kan dit semi-private groen meer 
openbaar worden, zodat wandelaars en fietsers op 
meerdere interessante manieren door het Schiebroekse 
Park kunnen struinen en fietsen. Een nieuw recreatiepad 
zal de complexen met elkaar verbinden waardoor het 
gehele padennetwerk een waardevolle aanvulling krijgt. 
De horeca van de verschillende sportverenigingen wordt 
daarmee toegankelijker en kan zich zo tot pleisterplaats 
ontwikkelen voor recreanten. 

Het Melanchtonpark is door de brede Melanchtonweg 
afgesneden van de wijk. Met prettige oversteken over  

de Melanchtonweg kunnen bewoners van Schiebroek het 
park beter gebruiken. 

De buitengebieden: Vlinderstrik, Midden Delfland, 
Rottemeren
De Noordas, de groene zone boven de A16, bestaat  
uit een samenhangend geheel van natuur- en recreatie- 
gebieden ten noorden van Schiebroek, zoals Midden-
Delfland, de Vlinderstrik en de Rottemeren. Het aan te 
leggen Polderpad (een langzaamverkeerroute) verbindt 
deze gebieden straks met elkaar. Er ontstaan zo meer 
mogelijkheden voor grote en kleine fietsrondjes en 
wandelingen en ook voor natuurbeleving, variërend van 
weidevogels spotten tot pluktuinen bezoeken.   

Over de nieuw aan te leggen A16 worden meerdere 
ongelijkvloerse fiets- en wandelverbindingen gemaakt. 
Naast het ‘recreaduct’ komen er nog twee ongelijkvloerse 
kruisingen over de A16. Zo wordt het natuur- en recreatie-
gebied de Vlinderstrik aan de overzijde van de snelweg 
goed bereikbaar. De nieuwe routes door Schiebroek en 
het Schiebroekse Park sluiten aan op dit recreaduct zodat 
je vanuit de wijk via groene routes de buitengebieden 
kunt bereiken. De gebruikswaarde van de buitengebieden 
wordt nog hoger met oriëntatiepunten en op strategische 
plaatsen een horecavoorziening. De voormalige boerderij 
bij het recreaduct gaat een publieksfunctie krijgen en 
daarmee wordt de Vlinderstrik een trekker voor recrean-
ten uit Schiebroek en de rest van Rotterdam. 

Ecologische en recreatieve waarden gaan hand in hand
Groen en water zijn aantrekkelijk voor recreanten, maar 
ook van ecologische waarde. Natuurvriendelijke oevers, 
zoals rietkragen in de groene zoom en langs de steilrand, 
verbeteren de ecologische en de recreatieve kwaliteit. 
Ook liggen hier kansen om meer waterberging te realise-
ren. Een groter wateroppervlakte maakt de buitenruimte 
aantrekkelijker, het biedt ruimte aan flora en fauna en het 
maakt opvang van regenwater mogelijk. In het bebouwde 
deel van Schiebroek zijn minder mogelijkheden om het 
groen en het water uit te breiden, maar er liggen wel 

kansen voor duurzame initiatieven als thermische energie 
uit oppervlaktewater. 

De komende jaren investeren we in de steilrand. De 
steilrand is een landschappelijke en historische lijn die 
van de Rotte naar de Schie loopt. In Schiebroek loopt hij 
aan de oostrand (Ringdijk) en zuidrand (Melanchtonpark). 
Het idee is om een ecologische en recreatieve route over 
de steilrand te maken die verschillende groengebieden 
met elkaar verbindt. Daartoe moeten op veel plaatsen 
barrières overwonnen worden waarvan de G.K. van 
Hogendorpweg de grootste is. De recreatieve waarde van 
de steilrand vergroten we door de routes erop en erheen 
te verbeteren, de landschapshistorische elementen van 
de steilrand beter te accentueren en de continuïteit te 
vergroten. De ecologische waarde verbeteren we door de 
natuurwaarden van aanliggend groen te versterken en bij 
barrières ecologische verbindingen te maken.  

Kortom
Met de hoge inzet op groen wordt Schiebroek een nog 
aantrekkelijker wijk met fijne gebruiksmogelijkheden van 
de buitenruimte voor jong en oud. Om vrije tijd in door te 
brengen, te bewegen en elkaar te ontmoeten.

De steilrand is een landschappelijke en historische lijn 
die vanuit de Schie naar de Rotte loopt. 

De steilrand was het oorspronkelijke – hooggelegen – pad 
door het veengebied. Het veen werd in de achttiende en 
negentiende eeuw afgegraven voor de turfwinning. Aan de 
oostkant van de steilrand ontstonden hierdoor de Bergse 
plassen, aan de westkant de Schiebroekse plas – na de 
droogmaling werd dit de Schiebroekse polder. Het pad  
bleef hoog, daaraan ontleent de steilrand ook zijn naam. 

De recreatieve waarde van de steilrand vergroten we door de 
routes erop en erheen te verbeteren, de landschapshistorische 
elementen van de steilrand beter te accentueren en barrières 
weg te nemen. De ecologische waarde verbeteren we door 
de natuurwaarden van aanliggend groen te versterken en bij 
barrières ecologische verbindingen te maken.  

‘Natuurtalent’ in het Schiebroekse Park

Steilrand
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Schiebroek-Zuid is een fijne groene wijk. De sociale 
binding van bewoners met de wijk is echter relatief laag 
en de leefbaarheidscijfers zijn zorgelijk. Voor een vitale 
wijk is meer diversiteit nodig, zowel in woningtypen als in 
doelgroepen. Nu heeft dit deel van Schiebroek een vrij 
eenzijdige woningvoorraad van vooral sociale huurwonin-
gen, meestal gestapelde woningen zonder lift. Zowel 
technische als visuele vernieuwing zijn van belang om de 
woonkwaliteit weer op peil te brengen. 

Tegelijkertijd spelen in Schiebroek-Zuid ook veel initia-
tieven van ontwikkelaars, zorginstellingen, scholen en 
corporaties. Zo worden diverse gebouwen opnieuw 
ontwikkeld naar nieuwe functies zoals wonen en werken. 
Te noemen zijn de herontwikkeling van de kerk en de 
twee scholen aan de Teldersweg, de Verrijzeniskerk aan 
de Wilgenplaslaan en het zorgcomplex Schiehoven aan 
de Hamakerstraat. Vestia onderzoekt de mogelijkheden 
om haar woningen in Schiebroek Zuid te vernieuwen en  
te verduurzamen. 

Havensteder heeft haar herstructureringsplannen 
gerealiseerd en onderzoekt mogelijkheden om haar 
vastgoed verder te verduurzamen. Deze initiatieven 
kunnen aangegrepen worden om van Schiebroek-Zuid 
weer een aantrekkelijke en vitale wijk te maken. In een 
samenwerking met marktpartijen, corporaties, maat-
schappelijke organisaties en bewoners kan de spiraal 
voor Schiebroek-Zuid weer opwaarts keren. 
 
Mogelijkheden voor een wooncarrière in de wijk
Een gevarieerd aanbod draagt bij aan de aantrekkelijk-
heid van een wijk als vestigingsmilieu en indirect aan  
sociale diversiteit. De ambitie is om te bouwen aan een 
gevarieerd aanbod van aantrekkelijke en duurzame 
woningen voor starters, gezinnen en senioren, in verschil-
lende prijs- en levensfase-segmenten, huur én koop.  
In de Tuinstad van de 21ste eeuw is er ook ruimte voor 
vernieuwende woonconcepten, zoals  

gezinsappartementen,samengevoegde appartementen  
en werken aan huis. Aanbod van appartementen met lift 
is ook belangrijk, zodat ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen. 

Zoals eerder betoogd zal er hierbij veel inzet zijn op 
kwaliteit en gebruik van groene ruimten: van binnentuinen, 
lanen, singels en parken.  Daarbij wordt samen met 
bewoners gekeken wat aantrekkelijke gebruiksmogelijk- 
heden zijn die aanzetten tot ontmoeten en bewegen.

Van alles voorzien
Als door verdichting het aantal bewoners toeneemt (zie 
ook paragraaf 3.4) ontstaat er ook meer draagvlak voor 
voorzieningen. Zeker als de nieuwe bewoners wat meer  
te besteden hebben. En voorzieningen zijn cruciaal voor 
de leefbaarheid en levendigheid van een wijk. Ze vormen 
vaak een aanleiding om elkaar te ontmoeten. Denk aan 
een praatje op het winkelplein of schoolplein. 

Aan de Teldersweg wordt daarom ingezet op een klein- 
schalig aantrekkelijk woon-winkelcentrum, het nieuwe hart 
van Schiebroek-Zuid. De kerk en de voormalige Irene-
school maken plaats voor appartementen en grondge-
bonden woningen. De supermarkt kan uitbreiden en op 
de plaats waar de voormalige Petraschool stond komt een 
aangename verblijfsruimte tussen de Teldersweg en het 
Wiardapad waar het prettig is om even te gaan zitten.  
Het groengebied aan weerszijden van de Wilgenplaslaan 
ter hoogte van Donkersingel en Wiardapad heeft, in 
samenhang met het nieuwe winkelcentrum aan de 
Teldersweg, alles in zich om uit te groeien tot een wijk-
park. Hier zijn mogelijkheden voor speel- en verblijfsvoor-
zieningen waar de bewoners van Schiebroek elkaar 
kunnen treffen.

Maatschappelijke voorzieningen
En er komen ook betere voorzieningen op het gebied van 
onderwijs en zorg. De Stephanusschool wordt vernieuwd

en ook oude zorginstellingen zoals De Hoekstee, Giovanni 
en de Wilgenborgh zetten in op vernieuwing en verduur-
zaming. De Verrijzeniskerk aan de Wilgenplaslaan wordt 
herontwikkeld naar een kleinschalige en moderne 
zorg instelling, met een kleine kerk erin. 

Nader onderzoek zal plaatvinden naar de behoefte aan 
voorzieningen op het maatschappelijke en sociale vlak. 
Ook zal de gemeente faciliteren bij het zoeken naar 
fysieke ruimte om een sociale ontmoetingsplek te accom-
moderen in Schiebroek-Zuid.
 
Energietransitie en klimaatadaptatie
De gemeente zet in op duurzaamheid. Daaronder valt het 
tegengaan van wateroverlast en overlast door hitte en 
droogte ten gevolge van klimaatverandering (klimaat-
adaptatie). Ook speelt de urgentie van de energietransitie: 
de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame 
bronnen voor warmte en energie. De gemeente streeft 
ernaar dat deze transitie in 2050 voltooid zal zijn. De (her)
ontwikkelingen en de vernieuwing in Schiebroek-Zuid 
bieden de kans om dit proces te versnellen. Bij het treffen 
van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie en het 
voorbereiden van de energietransitie hebben gemeente, 
corporaties, ontwikkelaars en bewoners een gezamenlijk 
doel: een aantrekkelijke woonomgeving waar problemen 
rond weersomstandigheden (wateroverlast, hitte en 
droogte) worden voorkomen en waarbij zo effectief en 
efficiënt als mogelijk wordt omgegaan met middelen.

Kortom
De ambitie is dat Schiebroek-Zuid zich in 2030 heeft 
ontwikkeld tot een wijk met een eigen tuinstad identiteit 
die goed kan concurreren met omliggende wijken. De wijk 
heeft tegen die tijd een gemêleerd aanbod woningen en 
voorzieningen en de waardering van de bewoners van 
Schiebroek-Zuid voor hun wijk is hoog.

3.3 Versterking leefbaarheid 
in Schiebroek-Zuid

Aanpak ruimtelijke en sociale structuur gaan hand-in-hand. Een grotere mix van woningtypes en een 
openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en verblijf.

Stedenbouwkundige opgaven Schiebroek-Zuid tot 2030

Legenda stedenbouwkundige opgaven Schiebroek-Zuid

1. Ontwikkeling Teldersweg

2. Herontwikkeling Giovanni en Verrijzeniskerk

3. Hamakersstraat

4. Stephanusschool

5. Natuurspeeltuin behouden

6. Wilgenborgh

7. P+R onderzoek

Verdichting spoorzone

Vernieuwing Vestia

Koppeling

Energietransitie

Donkersingelpark/Teldersweg

Wateropgave

1

2

3

4

5

6

7

metroplein

koppeling 
westzijde 

spoorzone

P+R
onderzoek

7
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3.4 De spoorzone: een nieuwe stadsentree 

De spoorzone, de zone tussen de metrolijn en de Asserweg, 
maakt deel uit van Schiebroek-Zuid. Omdat dit gebied 
dichtbij twee OV-knooppunten ligt, is dit een goede 
locatie om dichter en hoger te bouwen en zo tegemoet te 
komen aan de grote vraag naar woon- en werkplekken in 
de stad.    

Stedelijk wonen
Dankzij de metrolijn zijn de stadscentra van Rotterdam en 
Den Haag uitstekend te bereiken. Er komt onderzoek om 
te bepalen of de spoorzone tussen de Randstadrail en  
de Asserweg geschikt is voor een meer stedelijk, dicht-
bebouwd programma met ruimte voor wonen, werken en 
voorzieningen. Hoogbouw tot tien bouwlagen is mogelijk 
volgens het Ruimtelijk Kader Schiebroek 2030. 

De spoorzone is voor een brede doelgroep interessant 
om te wonen, variërend van starters tot (jonge) gezinnen. 
Er zijn plannen om in dit gebied meer woonruimte te 
creëren, zoals door (her)ontwikkeling van zorginstelling 
Schiehoven aan de Hamakerstraat, van het corporatie-
vastgoed en van gemeentelijke grond langs het spoor.  
Dit wordt nader onderzocht.  

Vanwege de nabijheid van de metrostations is in de 
spoorzone ruimte voor autoluwe woon- en werkconcepten, 
voorzieningen als deelauto’s en uitstekende voorzieningen 
voor de fiets. Een uitgangspunt is dat het parkeren op 
eigen terrein, in ondergrondse parkeergarages, plaatsvindt. 

Als onderdeel van deze ontwikkeling is de inzet ook om  
de beide stations, inclusief voorliggende pleinen, aantrek-
kelijker te maken en een hogere verblijfskwaliteit te geven. 
Mogelijk is er ruimte voor een aantal voorzieningen  
zoals een kleine supermarkt To-Go, een koffiecorner of 
een snackbar. De P+R Melanchtonweg kan misschien 
ver plaatst kan worden naar de P+R Meijersplein. Bij de 
metrostations zijn goede kansen om meer werkplekken te 
creëren. Het Meijersplein kan profiteren van de nabijheid 

van de luchthaven en kan meer internationaal georiën-
teerde bedrijvigheid trekken. Rondom het plein kunnen 
meer werkplekken komen voor ondernemers en starters. 
Het bedrijventerrein Frobenstraat, een succesvol klein-
schalig bedrijventerrein vlakbij metrostation Melanchton-
weg, kan op termijn verder verdichten.

Poreuze zone
Het is niet de bedoeling dat dit nieuwe stedelijke gebied 
zich afkeert van Schiebroek of een barrière vormt. 
Integendeel, deze zone moet juist goed en harmonieus 
aansluiten bij Schiebroek, zodat de spoorzone en de 
achterliggende woonbuurten elkaar versterken en een 
geheel vormen. Ook naar de spoorbaanzijde zal de 
spoorzone allure uitstralen; het is immers de nieuwe 
entree van de stad waar miljoenen mensen jaarlijks 
langsrijden. 

Grote binnentuinen passen niet in dit compact gebouwde 
deel van Schiebroek, maar het is wel mogelijk om groene 
verbindingen te leggen met de omringende gebieden.  
In de spoorzone zelf komen meerdere groene doorsteken: 
straten met bomen, autovrije speelstraten en groene 
wandelroutes. Deze kunnen deel worden van een lang - 
zaam verkeerroute van Park 16Hoven via de spoorzone 
richting winkelcentrum Peppelweg en de parken aan de 
noordrand van Schiebroek.

De driehoek G.K. van Hogendorpweg - spoor
Aan de westkant van het metrospoor zit Stadsbeheer met 
kantoren en is er plek voor de opslag van bouwmaterialen. 
Op langere termijn, als de snelweg A16 is aangelegd,  
kan in dit gebied verdere verstedelijking plaatsvinden.  
De G.K. van Hogendorpweg heeft dan de potentie om  
te trans formeren van een perifere autoweg naar een 
stedelijke boulevard: een nieuwe stadsentree aan de 
noordzijde van de stad. Nu is het gebied ten westen van 
het spoor alleen ontsloten vanaf de Melanchtonweg.  
Als we willen dat de G.K van Hogendorpweg gaat 

functioneren als verdich tingslocatie, dan zal deze ook 
vanaf andere kanten ontsloten moeten worden. Er ligt hier 
een grote kans om Schiebroek en Park 16Hoven – nu 
twee aparte werelden – met elkaar te verbinden via routes 
door de oostelijke en westelijke Spoorzone, bijvoorbeeld 
door een lijn naar de Teldersweg. Maar dit is allemaal 
voor de lange termijn, na 2030. 

Kortom
Als de ambities voor de spoorzone in 2030 gerealiseerd 
zijn, heeft Schiebroek – en Rotterdam – er een aan-
trekkelijk stadsdeel bij. Hier voelen oude en nieuwe 
Rotterdammers zich thuis vanwege de goede bereik-
baarheid, de hoge mate van duurzaamheid en het 
aantrekkelijke wonen in een compacte buurt.

Impressie verdichting spoorzone

Impressie verdichting spoorzone

Impressie binnenterreinImpressie stempels en strokenbouw Impressie stempels en strokenbouw

Kansen voor verstedelijking
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1.2 De Schiebroekse Polder tussen 1930 en 1950

Als zelfstandige gemeente profiteert Schiebroek van de explosieve 
bevolkingsgroei van buurgemeente Rotterdam en de halte  
“Wilgenplas” in de Hofpleinlijn.
De stedenbouwkundige en gemeenteambtenaar H. Russcher 
ontwerpt in 1934 een tuinstad waarmee structuur gebracht wordt 
in de reeds op gang gekomen pragmatische kaveluitgifte ter 
weerszijde van de Adrianalaan en de Molenvijver.
Het plan vertoont de kenmerken van de stedenbouwplannen 
van Berlage, zij het vereenvoudigd met polderpragmatiek. Lange 
structuurlijnen worden onderbroken door contrapunten:  
ruimtelijke verwijdingen op de snijpunten van de eerste, tweede 
en derde poldertocht (resp. Meidoorn-, Kastanje- en Lindesingel) 
en de Molengang ( in het plan Molensingel genoemd).
De Molengang wordt geleed met een drietal ruimtelijke onder-
brekingen; het stationsplein halte “Wilgenplas”, een zeshoekige 
vijver op het snijpunt met de tweede tocht (Kastanjeplein  
en –singel) en een langgerekte vijver op het snijpunt met de eerste 
tocht (Meidoornsingel).
Opvallend zijn daarnaast de vooruitziende plannen voor een 
noordelijke ringweg met een van de polderrichting afwijkende 
groenstructuur, de route tussen Plaswijk en halte Wilgenplas (min 
of meer de latere Peppelweg), de verbinding tussen de zeshoekige 
vijver en de Kleiweg (de latere Wilgenplaslaan), de verbinding met 
de Straatweg (niet gerealiseerd, op de oostelijke Melanchtonweg 
na) een sport- en industrieterrein ter weerszijde van de  
Hofpleinlijn. Ten westen van de halte “Wilgenplas” is het  
zwembad “Wilgenplas” en een manifestatieterrein inmiddels 
aangelegd.
De luchtfoto uit 1933 toont de ruimtelijke basis voor een klassieke 
monumentale woonwijk met gezinswoningen geïnspireerd op de 
architectuur van Frank Lloyd Wright en Dudok, die in het  
interbellum zeer populair werd.

Situatie ca. 1933
Bron: Van boven bekeken, Hillegersberg en Schiebroek 1923-2003
aviodrome luchtfotografie, 2006 

4 Kenmerken van Schiebroek

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste kenmerken 
van Schiebroek op het gebied van ruimtelijke structuur en 
voorzieningen zoals economie, onderwijs en zorg. 

4.1 Ruimtelijke structuur

Schiebroek bestaat uit drie duidelijk te onderscheiden 
stedenbouwkundige eenheden, Schiebroek-Noord, 
Schiebroek-Midden en Schiebroek-Zuid, elk met een  
eigen typerende opbouw voor de tijd waarin hij is ontstaan. 
Het woongebied is omringd door grote groengebieden  
en water. De drie gebieden zijn met elkaar verbonden 
door lanen en singels. De kenmerkende singel- en 
woon veldstructuur is een duidelijk overblijfsel van het 
Schiebroekse polderlandschap.

Geschiedenis van het polderlandschap
Schiebroek ligt in een poldergebied dat eind achttiende 
eeuw is drooggemalen. Die ontstaansgeschiedenis  
van het gebied is nog goed af te lezen aan de huidige 
ruim telijke structuur van de wijk. Oorspronkelijke 
landschap pelijke elementen als plassen, tochten, dijken, 
lintdorpen en agrarische kavelpatronen zijn nog volop 
herkenbaar en bepalen in belangrijke mate het beeld. 

De Meidoornsingel, Kastanjesingel en Lindesingel zijn 
ooit begonnen als respectievelijk Eerste, Tweede en 
Derde Tocht in de Schiebroekse polder: de tochten die 
aan het einde van de negentiende eeuw het water van de 
Schie broekse plassen afvoerden naar de Molengang (nu 
Wilgenlei), waar het water vervolgens werd weggemalen. 

Begin twintigste eeuw werd de Hofpleinlijn dwars door het 
verkavelde landschap aangelegd. Die lijn, tegenwoordig 
de metrolijn, bepaalt nu de westelijke grens van Schiebroek. 
De oostelijke en zuidelijke grens van Schiebroek is gevormd 
door de ‘steilrand’, een landschappelijke en historische 
lijn van Schie naar Rotte. De steilrand was het oorspron-

kelijke – hooggelegen – pad door het veengebied; aan 
dat hoogteverschil ontleent de steilrand ook zijn naam. 
Het veen werd in de achttiende en negentiende eeuw 
afgegraven ten behoeve van turfwinning. Aan de oostkant 
van de steilrand ontstonden hierdoor de Bergse plassen, 
aan de westkant de Schiebroekse plas – na de droog-
maling werd dit de Schiebroekse polder. 

De stedelijke ontwikkeling zoals we die nu kennen heeft 
zich gevoegd naar de aanwezige landschappelijke 
elementen. Daarom kan de wijk met recht gekenmerkt 
worden als ‘verstedelijkt landschap’. 

De groenstructuur
De landschappelijke structuur van Schiebroek  
kan bezien worden in drie lagen:
stads(deel)niveau: regionaal groen,  
groene zoom en steilrand;
wijkniveau: lanen en singels, pleinen en parken;
buurtniveau: binnenterreinen en woonomgevingsgroen.

Groen op stads(deel)niveau
Schiebroek wordt omzoomd door groen en water. In de 
noordrand liggen de grote parken: het Wilgenplaspark en 
het Schiebroekse Park met sportvelden en volkstuin-
complexen. Ten noorden daarvan ligt het nieuwe natuur- 
en recreatiegebied van de Noordas: de Vlinderstrik.  
Ten oosten van Schiebroek liggen de Ringdijk, de Berg- en 
Broekpolder en de Bergse Achterplas. Deze groene zoom 
zondert de wijk af van de omgeving, maar hij is wel nauw 
verbonden met de interne groenstructuur van de wijk. 

Groen op wijkniveau
Door de ontstaansgeschiedenis is een ruimtelijke situatie 
ontstaan waarin de woonwijken als scherven in een grof 
mozaïek met groene voegen liggen. Daardoor is vanuit 
iedere wijk het groen altijd nabij. De groene ruimte heeft 
door de aanwezigheid van specifieke landschappelijke 

elementen (zoals de historische bebouwing en dijken) een 
eigen karakter. 

Het meest markante en onderscheidende deel van de 
Schiebroekse groenstructuur is het stelsel van lanen en 
singels. Dit netwerk smeedt op unieke wijze de wijkdelen 
uit de vooroorlogse periode en die uit de naoorlogse 
periode samen. Omdat bij de uitbreidingen steeds de 
landschappelijke onderlegger met zijn tochtenstructuur 
uitgangspunt was, is toch een opmerkelijk goede eenheid 
ontstaan. 

In het noordelijke deel van Schiebroek kenmerken de 
singels zich door lange rechtstanden, vrij steile taluds, 
karakteristieke gemetselde duikers en een sterke ritmiek  
in de beplanting. Zo is er bijvoorbeeld langs de Kastanje-
singel een sterk licht/donker-contrast door de korte rijen 
bomen die afgewisseld worden met onbeplante singeldelen. 

In het midden van Schiebroek is de geknikte as van de 
Peppelweg kenmerkend. Aan deze as liggen kleinere en 
grotere pleinen en groene parken, zoals het Lupinepark, 
Ganzerikplein, Rododendronplein en de Meidoornweide. 
Zichtlijnen in de lengterichting over de singels, zoals 
bijvoorbeeld op de Wilgenlei naar de kerktoren op het 
Kastanjeplein, zijn essentieel voor een goede oriëntatie 
binnen de wijk.

11

1.1 De Schiebroekse Polder tot ca 1925

Tussen 1773 en 1779 zijn de Schiebroekse plassen die aanslo-
ten op de Bergse Achterplas drooggemalen. Een viertal tochten, 
onderling ca 375 meter uiteen, geleden in de richting van de 
Ringdijk de Schiebroekse Polder. Zij lopen uit in de molengang, de 
huidige Wilgensingel en Wilgenlei vanwaar een drietal molens de 
polder bemalen en droog houden door het water uit te slaan op 
de Ringvaart. De Ringdijk en -vaart buigen mee met de Kleiweg, 
die over het niet voor vervening geschikte land van de polders 
nabij de Nieuwe Maas voert, en sluiten aan op de Bovendijk die 
de Laag Zestienhovense Polder begrenst.
Tussen de Molengang en de Bovendijk ligt het kavelpatroon in de 
Schiebroekse Polder min of meer parallel aan de Bovendijk in een 
hoekverdraaiing van ca. 30 graden ten opzichte van het tochten- 
viertal. Waarschijnlijk hebben de terreinomstandigheden en  
eigendomssituatie tot deze wijziging in kavelrichting geleid.
Waar het kilometers lange kavelpatroon van de droogmakerijen 
tussen Hillegersberg en Bergschenhoek in eenzelfde richting ver-
loopt, vormt dit polderdeel bij de Kleiweg daarop een karakteris-
tieke uitzondering. De aanleg van de Hofpleinlijn in het eerste  
decennium van de 20e eeuw snijdt ca. een derde van dit  
polderdeel af, een reststuk tussen Bovendijk en Spoorlijn.

Schiebroeksche Polder, de drie schepradmolens, foto 1910
Bron: Rotterdam door de tijd, deel 9
H.A. Voet, H.J.S. Klaassen, 2005

Situatie rond 1935 Situatie rond 1940 Situatie rond 1960 Situatie rond 1975

Verstedelijking van Schiebroek 1935-1975
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Het zuiden van Schiebroek wordt gekenmerkt door sterke 
verspringingen in de singels zoals bij de Donkersingel ter 
hoogte van de Wilgenplaslaan. Typisch zijn ook de zeer 
flauwe grastaluds en de ruime verbredingen van de 
singels tot spiegelende vijvers. De singels en lanen zijn 
niet beplant met doorgaande rijen maar er zit wel een 
zekere ritmiek in, er wordt als het ware gebouwd met bomen.

Groen op buurtniveau
Op het laagste schaalniveau, het woonomgevingsgroen,  
is ook een sterk onderscheid te zien tussen noord, 
midden en zuid.

Het noordelijke tuindorpse deel kenmerkt zich door 
bouw blokken met daarbinnen privétuinen en verder  
geen openbaar groen. De (private) voortuinen bepalen 
voornamelijk het groene beeld van de straten. 

In het middendeel is vaak sprake van binnenterreinen van 
bouwblokken die formeel gemeentelijk gebied zijn, maar 
Verenigingen van Eigenaren voeren het onderhoud uit. 

In het zuidelijke, tuinstedelijke deel is er een sterke 
continuïteit van het groen. Het is als het ware een groot 
grasveld met bomen waar woonbebouwing in de vorm 
van stempels en stroken in is geland. De gemeenschap-
pelijke tuinen van de woningbouwcorporaties vormen  
de kern van dit groen. De tuinen zijn toegankelijk en 
verbonden met het omliggende groen en met de markante 
singels aan de noord- en zuidkant van de tuinen. De 
binnentuinen hebben meestal een sobere inrichting met 
gras, bomen, hagen en heesters. Vanouds zijn in dit 
groen ook speel- en verblijfplekken opgenomen, die zijn 
er nu vaak niet meer. 

De drie wijken
Schiebroek-Noord, Schiebroek-Midden en Schiebroek-
Zuid verschillen sterk van elkaar wat betreft karakter, 
sfeer, type bebouwing en eigendomssituatie. We be-
spreken de drie buurten hieronder.

Schiebroek-Noord: singels, hagen en tuinen
Het noordelijk deel van Schiebroek is het oude Schiebroek, 
een echt tuindorp. Het is ontwikkeld in de periode 
1900-1945 en heeft het chique karakter van een tuindorp 
met lange groene straten, statige singels en veel  
grondgebonden woningen met tuinen, vaak met hagen 
omgeven. Het merendeel van de koopwoningen,  
meestal middelduur of duur, is in particulier bezit  
Woningcorporaties hebben vrijwel geen woningbezit 
in Schiebroek-Noord.   

Schiebroek-Midden: een mix van stijlen 
Schiebroek-Midden is in de periode 1945-1960 ontwikkeld 
en is sterk verwant aan het vooroorlogse Schiebroek-
Noord. Schiebroek-Midden heeft een meer gevarieerde 
opbouw dan Schiebroek-Noord met een mix van  
grondgebonden woningen en lage flats, waarbij de  
lage woningen vooral langs de singel zijn gebouwd.  
Het gebied ligt rondom de Peppelweg, tussen het oude 
station Wilgenplas en de entree van recreatiepark 
Plaswijck aan de Ringdijk. De Peppelweg is het belang-
rijkste winkelgebied van Schiebroek (zie 4.3). 

Schiebroek-Zuid: gestapelde woningen en  
stempelstructuur 
Schiebroek-Zuid is een echte naoorlogse tuinstad, 
gebouwd in de jaren vijftig en zestig van de twintigste 
eeuw. Grote kwaliteit is de gelaagde groenstructuur 
binnen een zeer open verkaveling. Singels, lanen, 
parkstroken en collectieve binnentuinen vormen een 
groen raamwerk dat zorgt voor samenhang. Dit maakt  
dat ingrepen op het niveau van het woongebouw of  
het bouwblok meteen van invloed zijn op het aanzicht  
van de totale wijk. Kenmerkend voor de wijk zijn de vele 
gestapelde huurwoningen in het goed  kopere segment. 
Duurdere en grondgebonden woningen zijn er veel minder. 

Schiebroek-Noord Schiebroek-Midden Schiebroek-Zuid

Drie wijken van Schiebroek

De drie wijken van Schiebroek
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Schreuder College

Mytylschool De Brug

Instituut Mr Schats

St Mattheusschool SO-VSO-ZMLK/MG

Wolfert van Borselen Scholengroep

Unie Noord - locatie Noordrand College

Melanchthon Chr. SGM voor gymnasium atheneum havo vmbo

Melanchthon Chr. SGM voor gymnasium atheneum havo vmbo, loc. Wilgenplaslaan

De Wilgenstam
De Wilgenstam

Fatima school

Goede Herderschool

St Stephanus Basissch

Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge

Scholen Schiebroek
     Basisonderwijs
     Voortgezet onderwijs
     Speciaal onderwijs

4.2 Voorzieningen

Hieronder een beknopte toelichting op de bestaande 
voorzieningen in Schiebroek op het gebied van detail-
handel, bedrijvigheid, onderwijs en zorg. 

Winkelgebieden Peppelweg en Teldersweg

Winkelgebied Peppelweg
Het Winkelcentrum De Peppelweg is het centrale winkel-
gebied van Schiebroek, voor zowel de dagelijkse bood-
schappen als de wat ‘luxere’ aankopen. De Peppelweg 
ligt tussen de Meidoornsingel en de Kastanjesingel en 
wordt aan de noordzijde begrensd door het Meidoornplein 
en aan de zuidzijde door de Plus aan het Ganzerikplein. 
Het deel van de Peppelweg ten westen van de Kastanje-
singel is getransformeerd van winkel- naar woongebied. 
Het winkelcentrum is hiermee – conform het gemeentelijke 
beleid - compacter geworden. Wel is de Albert Heijn door 
deze transformatie los komen te staan van het winkelgebied 
Peppelweg. 

Winkelcentrum Teldersweg
De Teldersweg is een klein boodschappencentrum in 
Schiebroek-Zuid. Hoewel dit voormalige buurtsteunpunt 
door de jaren heen de kracht van andere winkelgebieden 
in de omgeving duidelijk heeft gevoeld, heeft het nog 
altijd een boodschappenfunctie voor de bewoners van 
Schiebroek Zuid. Het aantal ondernemers is de afgelopen 
jaren stabiel gebleven. 

Winkelstrips Meijerplein en Asserweg
De winkelstrips aan het Meijerpleijn en de Asserweg zijn  
in de loop der jaren verkleurd en bieden relatief veel 
dienstengerichte voorzieningen. 

Bedrijventerreinen 
Schiebroek heeft twee goedlopende bedrijventerreinen 
(Schiebroek en Frobenstraat) en een aantal kleine 

bedrijfslocaties verspreid over de wijk. Het bedrijventer-
rein Schiebroek, aan de noordkant van Schiebroek, blijft 
ook met de komst van de nieuwe snelweg A16 een 
zichtlocatie. De ondernemers op dit bedrijventerrein zijn 
georganiseerd in de bedrijveninvesteringszone (BIZ) 
Schiebroek en gaan voor energieneutraal. Bedrijventer-
rein Frobenstraat, gelegen bij metrohalte Melanchtonweg, 
is kleinschaliger. 

Naast diverse bedrijven zijn de brandweer en het kantoor 
van de Veiligheidsregio gevestigd op dit terrein. Verder 
zijn er kleine clusters van bedrijven gesitueerd aan de 
Asserweg, de Meidoornhof en de Molzerhof. 

Kantoorunits zijn in beperkte mate te vinden op de 
bedrijventerreinen. Met een kantorenvoorraad van minder 
dan tienduizend vierkante meter kan gesteld worden dat 
er weinig aanbod van kantoorruimte is in Schiebroek. 

Onderwijs en zorg
Er wonen relatief veel gezinnen met kinderen in Schiebroek. 
Ongeveer een kwart van de bevolking van Schiebroek-
Zuid is jonger dan achttien jaar. Dat is een hoog percen-
tage dat slechts overtroffen wordt door nieuwbouwwijken 
als Zestienhoven en Nesselande. Er zijn dan ook veel 
basisscholen in de wijk: de Fatimaschool en Tuinstad 
Schiebroek (Montessori) aan de noordkant en De Wilgen-
stam, de Goede Herderschool en de Stephanusschool in 
Schiebroek-Zuid. Er loopt een aanvraag om een nieuwe 
school te stichten in of in de buurt van Schiebroek.

Er zijn ook veel scholen voor voortgezet onderwijs  
in de wijk: 

• Melanchton Wilgenplas (vmbo);
• Melanchton Schiebroek (havo/vwo/gymnasium);
• Melanchton Mavo Schiebroek (mavo);
• Schreudercollege (praktijkonderwijs);

• De Openluchtschool (speciaal onderwijs voor  
langdurig zieke kinderen);

• Mytylschool De Brug (voortgezet speciaal onderwijs). 
Deze school verhuist naar de locatie van het huidige 
Noordrandcollege. Daar komt ook een Tytylschool uit 
Charlois en een vestiging van Rijndam Revalidatie. 

En er is één school voor (voorbereidend) middelbaar 
beroepsonderwijs: het Hout-en Meubileringscollege. 

Schiebroek heeft een breed aanbod van voorzieningen 
op het gebied van zorg waaronder Middin, Pameijer, 
Laurens en Aafje. Tiemon is de instelling voor de opvang 
van tienermoeders. In Schiebroek wonen relatief veel 
ouderen, het is na Groot-IJsselmonde de meest vergrijsde 
wijk van Rotterdam. 

Teldersweg

Peppelweg

Teldersweg

Voorzieningen
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5 Ontwikkelingen sinds Masterplan Schiebroek 2007

Het Masterplan Schiebroek 2007 is in juli van datzelfde 
jaar bestuurlijk vastgesteld. In dit inmiddels verouderde 
masterplan is een groot aantal ambities opgenomen.  
Hieronder geven we kort aan welke projecten gereali-
seerd zijn (5.1) en welke ophanden zijn (5.2).  

5.1 Behaalde successen 

De afgelopen decennia hebben zich veel ontwikkelingen 
voorgedaan in Schiebroek. Zo zijn de twee metrostations 
Meijersplein en Melanchtonweg in gebruik genomen.  
Een fors aantal scholen is gerenoveerd, uitgebreid of 
nieuwgebouwd. Er zijn woningen gesloopt en nieuw- 
gebouwd, onder meer heeft herstructurering plaatsge-
vonden van het corporatievastgoed van ruim vijfhonderd 
portieketage woningen. Het bedrijventerrein Schiebroek  
is geherstructureerd en er is een langeafstandsfietspad 
aangelegd. 

Maar niet alle ambities van het Masterplan Schiebroek 
konden gerealiseerd worden. De financieel-economische 
recessie die duurde van 2009 tot 2017 heeft een rol  
gespeeld in het stagneren van voorgenomen initiatieven. 
De vernieuwing van het corporatievastgoed zoals 
beschreven in het masterplan Schiebroek 2007 heeft 
slechts ten dele plaats kunnen vinden. Veel ambities  
zijn vanaf 2010 vele jaren stil komen te liggen, met name 
voor Schiebroek-Zuid. 

1. Nieuwbouw Melanchton Mavo Schiebroek, Molenvijver 19.
2. Ingebruikname metrostations Meijersplein en  

Melanchtonweg. 
3. Woningbouw Asserweg.
4. Woningbouw Lupine.
5. Ontwikkeling Hout & Meubelcollege.
6. Herstructurering portieketagewoningen Complex 5  

(Lindesingel, Edelweisslaan, Wilgensingel,  
Kastanjesingel, Gentiaanstraat). 

7. Herstructurering woningen en herinrichting Ganzerikplein 
in Ganzerikbuurt-oost (Maskerbloemstraat,  
Zwaardleliestraat).

8. Herstructurering Moltzerhof, grondgebonden woningen, 
kleinschalige werklocaties.

9. Nieuwbouwwoningen op de voormalige zwembadlocatie  
op de Adrianalaan.

10. Sloop en nieuwbouw van woningen op Adriaan Kluitstraat.
11. Renovatie basisschool de Wilgenstam.
12. Vergroting school Melanchton Wilgenplaslaan.
13. Vergroting Melanchtoncollege Paul Scholtensingel.
14. Herstructurering bedrijventerrein Schiebroek.
15. Aanleg langeafstandsfietsroute via Schiebroek.
16. Ontwikkeling “Natuurtalent” met theehuis, Veldkersweg 50.
17. Eerste fase ontwikkeling Vlinderstrik, ten noorden van de 

Doenkade, is voltooid.

Woningbouw Asserweg

Metrostation
Melanchtonweg

Hout-en meubelcollege
Woningbouw Lupine

De belangrijkste fysieke ingrepen in Schiebroek tot 2018

Gerealiseerde ontwikkelingen

Kaartbeeld met belangrijkste fysieke ingrepen
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5.2 Nieuwe ontwikkelingen tot 2030

Vanaf 2017 is de economie gaan aantrekken. In Schiebroek was dit sterk  
merkbaar. Met name in Schiebroek-Zuid is een groot aantal initiatieven vanuit  
de markt gestart. Ook corporaties zien weer mogelijkheden om te investeren  
in hun vastgoed. Hieronder volgen de belangrijkste initiatieven. 

Schiebroek-Noord
1. Ontwikkeling van appartementen, grondgebonden woningen en  

een kinderdagverblijf aan de Berberisweg.
2. Herontwikkeling van school voor Tytyl-onderwijs aan de Hazelaarweg.
3. Potentie nieuwbouw, woningen of voorzieningen aan de Abeelweg.
4. Aanleg A16 Rotterdam, recreatieve oversteken over de A16,  

verdere ontwikkeling Vlinderstrik.

Schiebroek-Midden
5. Havensteder zet in op verduurzaming van een deel van haar vastgoed.
6. Herontwikkeling zorgcomplex De Hoekstee, Meidoornsingel.

Schiebroek-Zuid 
7. Herontwikkeling kerk en Ireneschool aan de Teldersweg tot  

appartementen en grondgebonden woningen.
8. Uitbreiding supermarkt en ontwikkeling appartementen aan  

de Teldersweg op locatie Petraschool.
9. Herontwikkeling Verrijzeniskerk, Wilgenplaslaan, tot zorgcomplex  

met een nieuwe, kleinere kerk.
10. Nader onderzoek herontwikkeling zorgcomplex Giovanni, Meidoornsingel.
11. Nader onderzoek herontwikkeling Schiehoven: van zorgcomplex  

naar woningbouw en werkplekken.
12. Nader onderzoek Stephanusbasisschool: renovatie of  

sloop/nieuwbouw van de school.
13. Nader onderzoek Vestia naar mogelijkheden om het vastgoed  

langs het metrospoor te verdichten.
14. Nader onderzoek Vestia naar vernieuwing en verduurzaming van de  

woningvoorraad en waar nodig en mogelijk ook nieuwbouw toe te passen.  
15. Nader onderzoek energietransitie: verkenning van mogelijkheden voor   

 versnelde energietransitie door corporaties Vestia en Havensteder,  
gemeente en marktpartijen.

Kaartbeeld met belangrijkste initiatieven
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6 Het beleid voor Schiebroek

Rotterdam staat voor een grote bouwopgave. Tot 2040 
zullen er veel nieuwe woningen gebouwd gaan worden. 
De gemeente kiest ervoor om deze zo veel mogelijk in de 
bestaande stad in te passen. Verdichting van de stad dus. 

Maar deze drukkere stad mag niet dichtslibben, integen-
deel: we vinden het belangrijk dat juist in de compacte 
stad veel aandacht is voor ruimte en groen, voor plekken 
om elkaar te ontmoeten en voor plekken om te werken. 
Daarnaast staan we voor grote uitdagingen op het gebied 
van duurzaamheid (energietransitie) en mobiliteit. Dit 
vraagt om slimme oplossingen die vooral in de gebieden 
zelf vorm zullen moeten krijgen. Dit is de uitdaging van  
de compacte stad. 

In dit hoofdstuk wordt het beleid dat relevant is voor 
Schie broek per sector toegelicht. Dit doen we aan de  
hand van een aantal thema’s: groen en ruimte, wonen, 
mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid, productiviteit  
en de inclusieve stad. 

Dit zijn de tien vuistregels om te bouwen in  
Rotterdamse groene woonwijken

De gemeente heeft tien vuistregels opgesteld voor de 
groene Rotterdamse woonwijken, op basis van het  
vigerende Rotterdamse beleid. De vuistregels zijn  
ook richtinggevend voor initiatieven in Schiebroek.  
Dit zijn ze in het kort. 

1. Benut en versterk bestaande karakteristieken van 
de wijk. De Rotterdamse woonwijken en de 
historische linten en dorpen verschillen onderling 
van sfeer en identiteit. Bouwprojecten gaan 
zorgvuldig om met de bestaande context, 
versterken de bestaande ruimtelijke karakteristie-
ken van de woonwijk of voorzien de wijk van een 
kwalitatieve verbijzondering. 

2.  Behoud en versterk het groene karakter. Dat geldt 
voor parken net zo goed als voor singels, groene 
erfafscheidingen en historische linten. Waarde-
volle bomen dienen behouden te blijven. 

3.  Bouw flexibel. Flexibele woningen kunnen 
mee bewegen met de ontwikkelingen van leven, 
wonen en werken en hebben daarom gebruiks-
kwaliteit op lange termijn. 

4. Zorg voor een gevarieerd woningenaanbod, zowel 
in type als in prijsklasse, op wijkniveau en op 
blokniveau. 

5.  Zorg dat alle Rotterdammers mee kunnen doen.  
Dat betekent: bereikbare en toegankelijke voor-
zieningen zoals scholen, openbaar vervoer, 
zorgvoorzieningen en speelplekken, maar ook: 

werkgelegenheid en de mogelijkheid om andere 
mensen te ontmoeten of gezond te kunnen bewegen 
als je geen geld hebt voor de sportschool. 

6. Hergebruik historisch waardevolle gebouwen.
7.  Zorg voor plinten met hoge kwaliteit. Ze zijn beeld-

bepalend voor de kwaliteit op straat want ze marke-
ren de overgang van privé naar de openbare ruimte.  

8.  Denk na over slimme mobiliteitsoplossingen. Zijn  
er mogelijkheden om parkeerruimte te winnen en 
autoparkeren en fietsstallingen beter in te passen 
zodat auto’s en fietsen het straatbeeld niet domine-
ren? Nieuwe doelgroepen in de woonwijken hebben 
beweeg- en parkeerruimte nodig voor (bak)fietsen, 
kinderwagens, oplaadpunten voor elektrische fietsen 
en scootmobiels. 

9.  Bouw duurzaam, dat wil zeggen: energiezuinig, los  
van gas, rekening houdend met een veranderend 
klimaat (vasthouden regenwater, tegengaan hitte-
stress), circulair (hergebruiken) en gezond (fijnstof). 

10.  Rotterdam is architectuurstad. De architectonische 
kwaliteit van gebouwen is van groot belang voor de 
kwaliteit van de stad.

Bron: Gemeente Rotterdam, Vuistregels bouwen in  
de groene woonwijken (2018). In deze brochure staan  
ook veel praktische aanwijzingen voor initiatiefnemers  
in de groene woonwijken. 
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Dit landschap biedt een karakteristieke aanblik met 
droogmakerijen, kades en hooggelegen boezemwater-
gangen. Voor de groene rand en de buitengebieden 
lopen twee programma’s die gericht zijn op het versterken 
van de natuur- en recreatiewaarden aan de noordzijde 
van Rotterdam:
•  In het kader van het Project Mainport Rotterdam  

(een samenwerking tussen stad, regio en rijk) wordt 
geïnvesteerd in de recreatie- en natuurwaarden  
van het gebied.

•  Om de verlengde A16 Rotterdam in te passen,  
worden extra maatregelen getroffen om effecten zoals 
verkeerslawaai te neutraliseren, onder andere door 
hogere geluidsschermen. Om de snelweg in te passen 
wordt ook geïnvesteerd in beplantingszones en een 
recreaduct.

6.1 Groen en ruimtelijk Schiebroek

In hoofdstuk 4 beschreven we hoe Schiebroek zich heeft 
ontwikkeld van polderlandschap naar verstedelijkt 
landschap met een heldere ruimtelijke structuur. Deze 
ruimtelijke structuur, met een duidelijk groen signatuur, is 
het visitekaartje van Schiebroek en dat willen we behouden 
en versterken. Daarvoor zijn in eerste instantie de tien 
vuistregels die in de vorige paragraaf benoemd zijn, en 
het daarachterliggende beleid, van toepassing. Daar-
naast zijn er in het kader van de gebiedsvisie specifieke 
richtlijnen en aanbevelingen opgesteld. 

Ruimtelijk kader
In het ‘Ruimtelijk Kader Schiebroek 2030’ zijn de ruimte-
lijke richtlijnen voor Schiebroek nader uitgewerkt. Een 
aantal belangrijke richtlijnen uit dit kader zijn:
•   De structuur van lanen en singels en het karakter  

van de verschillende wijkdelen wordt gerespecteerd 
en behouden.

•  De nieuwe ontwikkelingen krijgen vorm binnen  
die structuur.

•  De karakteristieke stempelstructuur van  
Schiebroek - Zuid wordt behouden.

•  De spoorzone is een verbijzondering binnen  
deze structuur, voor dit gebied wordt een separaat 
masterplan gemaakt. Daarbij wordt rekening gehou-
den met toekomstige verstedelijking aan de westzijde 
van het spoor (no regrets).

•  De spoorzone harmonieert met de achterliggende wijk 
en straalt allure uit naar het spoor: het is de  
nieuwe entree van Rotterdam.  

•  In de spoorzone komt hoogbouw en er wordt  
verdicht met woon- en werkvoorzieningen.

•  Ook aan de Wilgenplaslaan en aan de  
Melanchtonweg wordt - beperkt - verdicht en  
is hoogbouw in beperkte mate mogelijk. 

•  Het ruimtelijke kader geeft ook richtlijnen voor  
architectuur. 

Groen, kwaliteit en gebruik 
Bij grote ontwikkelingen en bouwopgaven komt de groene 
ruimte onder druk te staan. Maar bouw- en onderhouds-
werkzaamheden bieden ook kansen om de buitenruimte 
aan te pakken. Deze visie zet in op behoud en versterking 
van de kwaliteit van de buitenruimte. Dit betekent ener-
zijds: meer gebruik van de buitenruimte door bewoners 
voor recreatie, ontmoeten en bewegen.  
En anderzijds: meer aandacht voor diversiteit, ecologie en 
duurzaamheid. Aanbevelingen zijn te lezen in de studie 
Cultuurhistorische kenmerken, ruimtelijke karakteristieken 
en ontwerpaanbevelingen Schiebroek-Rotterdam (2018). 
Ook in het Ruimtelijk kader Schiebroek 2030 (2018) zijn 
richtlijnen voor groenstructuren opgenomen.   

In hoofdstuk 3 hebben we in hoofdlijnen de ambities voor 
het groen beschreven op drie niveaus: stadsdeelniveau, 
wijkniveau en buurtniveau. Op stadsdeelniveau wordt 
ingezet op kwaliteit, gebruik en ontsluiting van de groene 
randen en buitengebieden voor inwoners van Schiebroek 
en voor inwoners van Rotterdam in het algemeen. Op 
wijkniveau gaat het om de parken als belangrijke ontmoe-
tingsplaatsen voor de inwoners van Schiebroek. Op 
buurtniveau ligt de focus op het gebruik en de beleving 
van het groen en de binnentuinen in de directe woonom-
geving. 

Samenwerking stad, provincie en rijk in de noordrand
De Vlinderstrik vormt een belangrijke recreatieve en 
ecologische verbinding tussen het regiopark Delfland en 
het regiopark Rottemeren. De opgave hier is om de 
samenhang van het gebied te waarborgen, in het bijzonder 
door infrastructurele barrières te slechten en voorkomen. 

Ook worden vele hectaren agrarisch gebied getrans-
formeerd naar een toegankelijk landschap met een 
recreatieve en ecologische betekenis op regionale  schaal.

Het nieuwe hart van Schiebroek-Zuid. 
Bron: Gebiedsvisie Schiebroek 2030, Ruimtelijk Kader (2018)

Collectieve binnenterreinen 
open naar de omgeving

Ruimtelijke uitgangspunten
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6.2 Woonprogramma Schiebroek

Rotterdam zet hoog in op woningbouw om te voldoen  
aan de grote vraag naar woningen. Hoogwaardige 
OV-knooppunten bieden bijzondere kansen voor verdich-
ting. Naast het bouwen van méér woningen is een 
belangrijke doel stelling om balans in de woningvoorraad 
te brengen en daarmee de woonmilieus te versterken.  
Dit houdt in: meer variatie in woontypen en een betere 
kwaliteit van de woningen. Daarmee ontstaat meer keuze 
voor de verschillende doelgroepen en leefstijlen en is het 
voor bewoners beter mogelijk om wooncarrière te maken 
in Schiebroek. 

Deze twee doelstellingen, verdichting en balans, zijn ook 
geborgd in de gemeentelijke Woonvisie. Jaarlijks worden 
prestatieafspraken opgesteld tussen gemeente en 
corporaties om de kwaliteit en de balans in de sociale 
voorraad te versterken. 

De woonopgaven in Schiebroek
Schiebroek-Noord kent een groot aandeel grondgebonden 
woningen in het hogere segment. Aan de Berberisweg 
zullen appartementen en grondgebonden woningen 
gerealiseerd worden. Aan de Abeelweg, bij de Montesso-
rischool, is enige ruimte voor woningen of voorzieningen. 
Verder zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in dit wijkdeel 
beperkt.

In Schiebroek-Midden heeft in de afgelopen decennia 
intensieve herstructurering plaatsgevonden. Honderden 
portieketagewoningen zijn gesloopt en hebben plaats-
gemaakt voor appartementencomplexen met lift en voor 
grondgebonden woningen. Daarmee heeft in Schiebroek-
Midden al een grote kwaliteitsslag plaatsgevonden en 
is de balans in de woningvoorraad sterk verbeterd. 
Er resteren nog enkele wijkdelen waarin de betrokken 
corporatie wil inzetten op verduurzaming en kwaliteits-
verbetering van de woningen. 

De grootste opgave ligt in Schiebroek-Zuid. Kenmerkend 
voor Schiebroek-Zuid is de eenzijdige voorraad van 
appartementen. Er zijn veel portiekflats zonder lift en met 
gesloten plinten met bergingen en garageboxen. De 
binnentuinen zijn sober. Ook is deze woningvoorraad  
qua prijssegment niet in balans. Een groot deel van de 
woningen wordt verhuurd in het segment ‘sociaal basis’. 

De zone langs de metrostations is kansrijk voor verdichting. 
Corporaties, particuliere ontwikkelaars en de gemeente 
onderzoeken of dit deel van de wijk kan transformeren 
naar een dynamisch en stedelijk woonmilieu. Denk aan 
gestapelde woningen voor diverse doelgroepen en leef - 
stijlen en aan levensbestendige woningen met een eigen 
buitenruimte en kwalitatieve collectieve buitenruimten. Bij 
verdichting hoort ook een ondersteunend programma met 
onder andere commerciële ruimten, flexibele werkplek-
ken, plekken voor ontmoetingen en zorgvoorzieningen. 

Naar een vitaal groenstedelijk woonmilieu
Om de vitaliteit van met name Schiebroek-Zuid te ver-
sterken, is het belangrijk om meer differentiatie aan te 
brengen in woningtypologieën, doelgroepen en segmen-
ten, van sociaal tot het hogere segment. Ook afwisseling 
van huur en koop is gewenst om de wijk een impuls te 
geven en sociaal weerbaarder te maken. Er zijn sloop-en 
nieuwbouwambities voor het gebied aan de Teldersweg 
en langs het spoor en Vestia wil haar woonvoorraad 
intensief vernieuwen. Deze ambities bieden aanknopings-
punten om meer afwisseling te creëren in woningaanbod. 

Gezinnen zijn nu nog ondervertegenwoordigd in de wijk, 
maar ze zorgen overdag juist voor levendigheid in het 
openbaar gebied en ze verbreden het draagvlak voor 
voorzieningen. Gezinnen die een grotere woning met 
eigen tuin zoeken, zijn nu geneigd buiten Schiebroek-Zuid 
te zoeken. Wij willen hen ook binnen de wijk goede 
woningen aanbieden en ook zo het gemengde woonmi-
lieu versterken. Dit doen we onder andere door te kijken 
of er bij nieuwbouw of vernieuwing van appartementen 
mogelijkheden zijn voor gezinsappartementen. 

Verder zal de kwaliteit van de kenmerkende groene ruimte 
tussen de bebouwing – de stempelstructuur – verbeterd 
worden. Onderzocht wordt of gesloten plinten en bergin-
gen op de begane grond getransformeerd kunnen 
worden waardoor het gebouw een meer open karakter 
krijgt naar de binnentuinen. Als bovendien appartementen 
samen gevoegd kunnen worden én een entree aan de 
binnentuin krijgen, zijn zij zeer geschikt voor gezinnen.

Verdichting en balans
• Programmatisch kan als volgt worden ingezet op 

verdichting en herstel van de balans: 
•  Langs de Wilgenplaslaan is ruimte voor verdichting, 

onder meer bij de kruising met de Teldersweg. Aan  
de Teldersweg komen appartementen, grondgebon-
den woningen en een uitbreiding van de supermarkt. 

•  De Wilgenplaslaan is als hoofdstructuur binnen 
Schiebroek-Zuid geschikt voor voorzieningen op het 
gebied van zorg, onderwijs en religie. Bij vernieuwing 
wordt het karakter van deze laan versterkt. Daarbij 
wordt een meer stedelijk profiel nagestreefd. Ook aan 
de Melanchtonweg is ruimte voor verdichting.

•  In het gebied tussen de Asserweg en de Wilgenpla-
slaan ligt de nadruk op de balans: meer op kwaliteit 
van het woonmilieu en minder op kwantiteit van de 
woningen. Hier komt meer variatie in woontypologieën 
voor verschillende doelgroepen. Er wordt deels ingezet 
op vernieuwing en waar mogelijk en nodig op sloop en 
nieuwbouw. Gestreefd wordt naar minder anonieme 
plinten en een hogere kwaliteit van de buitenruimte 
zowel qua inrichting als gebruik.  

•  Ook in de aanloop van de fysieke aanpak van Schie-
broek-Zuid, kijken we of er mogelijkheden zijn om de 
sociale cohesie en diversiteit te vergroten. Bijvoor-
beeld door toepassing van bepaalde modellen binnen 
het toewijzingsbeleid, maar ook met woonexperimenten.  
Zo doet Havensteder nader onderzoek naar woon-
concepten met een hogere mate van collectiviteit. 

•  De Stephanusschool aan de Asserweg is aan renova-
tie toe. Het schoolbestuur verkent zowel renovatie- als 
nieuwbouw scenario’s. In het geval van nieuwbouw 

kan vrijkomende ruimte benut worden voor woningbouw. 
•  De Spoorzone, het gebied tussen de OV-knooppunten, 

het spoor en de Asserweg, wordt nader onderzocht  
op kansen voor verdichting met woon- en werkvoor- 
zieningen. Het gaat hier voornamelijk om gestapelde 
woningen in een meer grootstedelijke sfeer. Hier is 
ruimte voor vernieuwende – waaronder autoluwe – 
woonconcepten. Deze zone zal zich harmonieus 
verhouden tot de woonvelden in Schiebroek-Zuid en 
allure uitstralen naar het spoor, als nieuwe entree naar 
Rotterdam. 

Programmeringskaart
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6.3 Mobiliteit in Schiebroek

Het Stedelijk Verkeersplan voor de stad Rotterdam 
(2017-2030) staat voor een gezond, economisch sterk en 
aantrekkelijk Rotterdam, waarbij mobiliteit geen doel is, 
maar een randvoorwaarde om dit te bereiken. Belangrijke 
beleidskeuzen die daarbij horen zijn:

• Stimuleren van het gebruik van fiets en openbaar 
vervoer;

• Nastreven van een gezonde leefomgeving;
• Stimuleren van vernieuwende vervoerswijzen (smart 

mobility) en nieuwe concepten voor het overbruggen 
van de last mile, bijvoorbeeld naar het Franciscus 
Gasthuis, naar de luchthaven of naar andere relevante 
bestemmingen in Schiebroek.  

Voor de gebieden ten noorden van de Ring is daarnaast 
nog als doelstelling opgenomen om deze gebieden 
duurzaam te blijven verbinden met het centrum en deze 
gebieden ook onderling te verbinden. Dat betekent dat  
er meer routes komen tussen Hillegersberg-Schiebroek, 
Prins Alexander en Overschie.

Specifieke aandachtspunten voor Schiebroek
De metrolijn is de drager voor de verdere ontwikkeling 
van Schiebroek. De goede verbinding met het centrum 
van Rotterdam en Den Haag trekt nieuwe doelgroepen 
naar Schiebroek. Deze doelgroepen staan mogelijk open 
voor nieuwe vormen van mobiliteit. Daarom zullen er in de 
nieuwe woongebieden meer plekken komen waar mensen 
wonen en werken kunnen combineren, waardoor ze geen 
auto meer nodig hebben voor dagelijks woon-werkverkeer. 

Ook kan er geëxperimenteerd worden met lagere parkeer- 
normen en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelauto’s 
en greenwheel-concepten. Zelfrijdend vervoer kan een 
oplossing zijn voor de last mile: die laatste kilometer naar 
huis als je een reis maakt met het openbaar vervoer. 
Zelfrijdende busjes zouden een ronde door Schiebroek 
kunnen doen vanuit de Luchthaven via het Plaswijkpark.

Mobiliteit is een basisvoorziening voor iedereen, van 8 tot 
88 jaar oud. Ergens heen gaan moet voor niemand een 
probleem zijn. Daarom is het belangrijk goed te kijken 
welke routes ouderen en kinderen gebruiken in de wijk  
en of die verbeterd kunnen worden. Ook voor deze 
doelgroep is het belangrijk de last mile te overbruggen. 

Onderzoek moet uitwijzen welke voorzieningen nodig zijn 
voor mensen die niet met de auto naar het werk gaan. 
Gebruik van de fiets kan gestimuleerd worden, zoals op 
Rotterdam-Zuid. In het westelijk deel van Schiebroek-
Zuid, bij de E-lijn, kunnen nieuwe profielen komen waarbij 
fiets en voetganger leidend zijn en de auto te gast. 

Dertigkilometerzones in Schiebroek zijn niet altijd goed 
ingericht vanwege de combinatie met de tram. Bij 
herontwikkeling en verdichting dient meer aandacht uit te 
gaan naar de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte. Met 
betere wegprofielen houden automobilisten zich beter aan 
de snelheidslimiet van dertig kilometer. Zo kan ook in 
Schiebroek de city lounge gedachte goed gestalte krijgen.

Met de aanleg van de nieuwe A16 komen andere wijken 
van Rotterdam dichterbij. De nieuwe snelweg biedt ook 
kansen om recreatieve verbindingen te versterken. Verder 
is het belangrijk om (fiets)verbindingen aan te leggen naar 
Park Zestienhoven.

Rotterdam zal sterk gaan groeien, de behoefte aan 
parkeervoorzieningen bij de stations zal daardoor 
toe nemen. Wellicht kan het huidige P+R-terrein aan het 
Meijersplein op termijn geïntensiveerd worden naar een 
meerlaagse P+R-voorziening of een transferium. Deze 
gedachte is al opgenomen in de Actualisatie Masterplan 
16Hoven, vastgesteld in 2017. In deze actualisatie is ook 
de ambitie opgenomen om een next economy locatie te 
ontwikkelen bij de P+R Meijersplein. 
Gezien de nabijheid van de luchthaven is profilering op 
internationale bedrijvigheid kansrijk. Een geïntensiveerde 

P+R voorziening is hier een relevante voorwaarde voor. 
We onderzoeken of het P+R terrein aan de Melanchtonweg 
verplaatst kan worden naar het Meijersplein. 

Mobiliteit

Collectieve fietsenstalling onderdeel van de plint

Stimuleren van fietsgebruik met een deelsysteem 

Stimuleren van vernieuwende vervoerswijzen

Toekomstige A13/A16

Versterken verblijfskarakter wegen

Herkenbaar en veilig wegbeeld
en verminderen barrierewerking

Verbeteren verkeersveiligheid

Versterken 
leefbaarheid,
veiligheid en 
oversteekbaarheid

Onderzoek 
verplaatsen P+R

Onderzoek 
uitbreiding P+R
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6.4 Duurzaam Schiebroek

Rotterdam heeft hoge ambities op het gebied van 
duurzaamheid. Zo is het streven om een circulaire stad te 
worden waar alle afvalstoffen materiaal zijn voor hergebruik, 
ook voor de bouw. Klimaatadaptatie is ook een belangrijk 
doel: met het veranderende klimaat hebben we meer  
te maken met regenval en wateroverlast, maar ook met 
droogte en hittestress als gevolg van de hogere tempera-
turen. De toegenomen hitte heeft effect op mensen, flora 
en fauna. De energietransitie is een belangrijke derde 
prioriteit van het duurzaamheidsbeleid. Rotterdam streeft 
naar een schone, betaalbare, betrouwbare en veilige 
energievoorziening voor iedereen, zonder aardgas en  
met duurzame alternatieven met toekomstwaarde. 

Energietransitie
Rotterdam heeft de ambitie om in 2050 aardgasvrij te zijn. 
Dit wordt verplicht voor alle nieuwbouwprojecten, maar 
ook voor bestaande en te renoveren gebouwen. Schiebroek 
is momenteel nog niet aangesloten het Rotterdamse 
warmtenet (industriële restwarmte). Op termijn behoort dit 
wel tot de opties. Tevens worden alternatieven onderzocht, 
scenario’s waarin geothermie en andere bronnen van 
warmte een rol spelen. Maar in Schiebroek-Midden en 
Schiebroek-Zuid zijn er meer mogelijkheden om duurzame 
energie op te wekken. Er is bijvoorbeeld een groot areaal 
aan platte daken dat geschikt is voor zonnepanelen en de 
plassen en sloten bieden mogelijkheden voor alternatieve 
warmtewinning. Ook langs de G.K. van Hogendorpweg, 
op de heuvel bij Landscheiding, komen zonnepanelen. 

Een groot aantal partijen in Schiebroek heeft de ambitie 
uitgesproken om versneld tot energietransitie te komen. 
Dat geldt voor corporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars 
in het gebied, gemeente, onderwijsinstellingen en het 
bedrijventerrein Schiebroek. Partijen zijn met elkaar in 
gesprek om te zoeken naar alternatieve systemen met een 

brede toepassing voor het gehele gebied of grote delen 
daarvan en met een hoge mate van kosten efficiëntie. 
In Schiebroek Noord, met veel particuliere, vooroorlogse 
woningen is de opgave ten aanzien van energietransitie 
anders dan in andere delen van Schiebroek, met naoor-
logse bouw en veel appartementencomplexen.
Onderzocht zal worden hoe de verschillende gebieden  
in Schiebroek elkaar kunnen versterken in het realiseren 
van de opgave op het gebied van energietransitie.  

Klimaatadaptatie 
Klimaatadaptatie houdt in dat gebouwen en hun omgeving 
beter bestand zijn tegen extreem weer, zoals zware 
regenval en extreme droogte en hitte. 

Schiebroek heeft nu weinig last van hittestress, maar een 
dichtere bebouwing verhoogt de kans hierop wel. Daarom 
komen er op verdichtingslocaties, zoals langs het spoor 
en de Teldersweg, maatregelen tegen hittestress.

Schiebroek heeft vanuit de Waterschappen gezien geen 
wateropgave, maar bij toenemende regenval is er kans op 
wateroverlast. Daarom is het belangrijk om bij nieuwbouw 
en renovatieprojecten de afvoer- en bergingscapaciteit 
van het water te vergroten met maatregelen zoals water-
absorberende (groene) daken en een grotere waterber-
gingscapaciteit. Het water dat zo wordt vastgehouden, 
kan bij perioden van droogte weer benut worden om het 
grondwater op peil te houden. Bij rioolvernieuwing en 
buitenruimtevernieuwing wordt de buitenruimte opgehoogd 
om wateroverlast tegen te gaan.

Rond het nieuwe zonnepark bij Landscheiding worden de 
bestaande sloten verbreed om te voorzien in extra 
waterberging. Het geheel wordt landschappelijk ingebed 
met beplanting en rietoevers. De platte daken in Schiebroek 

kunnen vergroend worden: groene daken absorberen 
regenwater en voeren het water meer gedoseerd af naar 
de grond. 

Circulariteit
Rotterdam richt zich erop dat er in 2050 geen afvalstoffen 
meer zijn. De principes van circulariteit worden mee- 
genomen in het bouwproces. Bij sloop en nieuwbouw 
worden sloopmaterialen zoveel mogelijk gerecycled.  
Er zijn ook richtlijnen voor circulair bouwen en ontwerpen, 
deze zijn opgenomen in de eerder genoemde vuistregels 
voor bouwen in Rotterdamse groene wijken.

Gezonde leefomgeving
De luchthaven, A16 en G.K. van Hogendorpweg zorgen 
voor overlast van geluid en fijnstof. Op termijn zal de  
G.K. van Hogendorpweg een vijftigkilometerweg worden, 
waardoor er minder geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof 
zal zijn. Bij de aanleg van de A16 heeft de regio saldo  
nul bedongen. Dit houdt in dat de snelweg geen extra 
geluid, fijnstof en visuele hinder mag veroorzaken.  
Dit wordt bereikt door geluidsschermen te plaatsen van 
voldoende hoogte en de weg goede landschappelijk in  
te passen. 

Natuur en ecologie
De groene zoom aan de noordrand en de Steilrand 
bieden optimale mogelijkheden voor meer biodiversiteit. 
De watergangen in deze gebieden worden zoveel 
mogelijk voorzien van natuurvriendelijke oevers. Langs 
de singels in de woonwijken zijn natuurvriendelijke  
oevers om redenen van beeldkwaliteit minder gewenst. 

Duurzaamheid

Waterplein

Vergroenen van gevels

Dubbelgebruik van parkeervoorzieningen

Dakenpotentie
Nieuwe duurzame ontwikkeling
Bedrijventerrein BIZ
Omgeving luchthaven&zonnepark
Thermische Energie uit 
Oppervlaktewater
Samenwerking energiepartijen
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6.5 Gezond Schiebroek

Sport, beweging en een sociaal netwerk zijn belangrijk 
voor het welbevinden van Rotterdammers. Sport en 
beweging zorgen voor een betere fysieke en mentale 
gezondheid en bieden veel gelegenheid om stadsgenoten 
te ontmoeten en samen iets te doen. Daarom is een goed 
aanbod van voorzieningen belangrijk, zowel van georga-
niseerde verenigingen als van ongeorganiseerde sportieve 
vrijetijdsbesteding in de woonomgeving.   

Sportverenigingen
Schiebroek heeft een ruim aanbod sportvoorzieningen. 
Dat is een duidelijke kwaliteit die zeker behouden moet 
worden. De sportparticipatie in Schiebroek wordt gerekend 
tot de hoogste van Rotterdam. De volgende verenigingen 
maken deel uit van het aanbod aan sport- en vrijetijds-
voorzieningen in Schiebroek:

• Neptunus Schiebroek (voetbal)
• HCR (hockey)
• VOC (voetbal en cricket)
• TOEG (tennis)
• Tennis Schiebroek
• NIO (korfbal)
• RHV De Meeuwen (handbal)
• Hondenrenbaan (regionale en zelfs  

bovenregionale voorziening)
• Paardenmanege
• Jeu De Boules Club Maasstad
• Leonidas (voetbal)
• Zwembad de Wilgenring
• Sporthal de Wilgenring

De sportvoorzieningen in Schiebroek bereiken Rotter-
dammers uit de wijde omgeving: ook bewoners van 
Hillegersberg, Crooswijk en Zestienhoven maken er 
gebruik van. Sommige verenigingen trekken leden uit de 
hele stad (bijvoorbeeld VOC, HCR) en een vereniging  
als HCR heeft zelfs internationale allure (Wereldkampi-
oenschappen hockey). De trend is dat de vraag naar 

sportvoorzieningen alleen maar toeneemt. Vanwege de 
hoge druk op de sportvoorzieningen wordt ingezet op  
het handhaven en waar mogelijk uitbouwen van de 
sportvoorzieningen. 

Een kenmerk van sportvelden is dat het gebruik zich 
veelal concentreert in de weekeinden en in de namiddag 
en avond. Door de week en overdag is het gebruik laag. 
Daarom wordt ingezet op het intensiveren van het 
gebruik, bijvoorbeeld door scholen aan te moedigen om 
tijdens ‘daluren’ gebruik te maken van voorzieningen. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in de aanleg van kunstgras, 
waardoor er minder uitval is door weersomstandigheden. 

De ongeorganiseerde sport
Naast de in verenigingen georganiseerde sport is  
er de ongeorganiseerde sport.

Hardlopen
Hardlopen is een populaire sport in Rotterdam. Goede 
hardlooproutes hebben de volgende karakteristieken: 
•  Voorkeurslengte is vijf kilometer (2,5 kilometer is  

ook mooi, dan zijn het twee ‘rondjes’).
• Je kunt een rondje rennen. 
•  Een route is bij voorkeur autovrij en heeft geen  

oversteken. 
•  Een route heeft bij voorkeur ‘lange lijnen’,  

zoals langs het water.
• Looproutes gaan door een aantrekkelijke omgeving. 
•  De ondergrond is halfverhard (demping) of asfalt. 

Voordeel van asfalt is dat een route voor veel meer 
gebruikers te gebruiken is dan bij halfverharding. 
Bovendien kunnen halfverharde paden nat zijn of tot 
zwikken leiden. Het is aan te bevelen om variatie in 
aanbod te hebben. 

Diverse sportinstellingen, zowel reguliere scholen als 
sportscholen in Schiebroek, hebben aangegeven dat  
er belangstelling is voor bootcamproutes en meer 

uitdagende loop routes. Hier kan op ingespeeld worden  
in overleg metdeze partijen. 

Het ommetje in de wijk
Ook een ‘ommetje’, een dagelijkse korte wandeling vanuit 
de woning, is populair en een belangrijke laagdrempelige 
beweegvorm. De dagelijkse wandeling is ook van belang 
voor senioren de wijk. Eisen voor een aantrekkelijk 
ommetje met kinderwagen, hond of voor senioren zijn:

•  De route is visueel aantrekkelijk met groen,  
water en architectuur.

•  De lengte is ongeveer één kilometer (voor ouderen  
of voor wie minder goed ter been is) tot vier kilometer. 
In het ontwerp van de buitenruimte is het van belang 
om ervoor te zorgen dat er meerdere routes zijn die 
logisch op elkaar aansluiten, zodat bewoners zelf hun 
wandelronde kunnen kiezen. 

•  Voetpaden zijn breder dan ongeveer twee meter  
zodat men elkaar gemakkelijk kan passeren en het pad 
gebruikt kan worden met een rolstoel of kinderwagen. 

• Het pad heeft een vlakke en stroeve ondergrond.
• Er staan bankjes onderweg langs de route.
• De route heeft veilige en logische oversteken.

Sportvoorzieningen

Hockey Club Rotterdam

Sportvoorziening bij het Ganzerikplein

Schoolsportcomplex Abeelweg met NIO en RHV De Meeuwen
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horeca te trekken, maar wel mogelijk om bestaande 
horecavoorzieningen beter te benutten. Bijvoorbeeld door 
de kantines van de verschillende sportvelden en volks-
tuincomplexen in het Schiebroeksepark bereikbaar te 
maken via een nieuwe route door alle complexen heen.  

Speel- en recreatiemogelijkheden in de wijk
De komende jaren wordt de buitenruimte in Schiebroek in 
meerdere of mindere mate aangepakt. Dit is een goede 
gelegenheid om ook verbeteringen aan te brengen voor 
recreatief gebruik. Richtlijnen voor een beter aanbod voor 
beweging, sport, spel en ontmoeting in Schiebroek zijn: 

• Gevarieerd aanbod van sport en spel in de wijken  
voor alle leeftijden: van dreumesen tot bejaarden.

• Aandacht voor verschillende activiteiten: sporten,  
spelen, bewegen en ontmoeten.

• Een substantieel deel van de buitenruimte wordt 
ingericht voor sport en spel. Als vuistregel geldt: op 
vrije plekken groter dan 1000 vierkante meter is 25% 
bestemd voor sport en spel. 

• De invulling is zo gevarieerd mogelijk, bijvoorbeeld:  
een basketbalveldje in een park, een speelpark, een 
jeu-de-boulesveldje, visstekken aan het water en 
bootcampvoorzieningen. 

• Zitjes verbeteren de verblijfskwaliteit: ze verlengen  
de verblijfsduur buiten en zorgen ervoor dat de 
buitenruimte beter bereikbaar en te gebruiken is voor 
mensen die slechter ter been zijn. 

Recreatie in de buitengebieden
In een stad als Rotterdam waarin het aantal bewoners 
toeneemt, dient het recreatieaanbod mee te groeien. Niet 
alleen voor bewoners van Schiebroek, maar voor alle 
Rotterdammers. Daarom worden er nieuwe recreatieve 
trekkers toegevoegd en komen er meer verbindingen  
tussen bestaande en nieuwe recreatieve voorzieningen. 
De aanleg van de nieuwe A16 is een goede aanleiding  
om te investeren in de parken in de noordrand en in de 
Vlinderstrik. Ook wordt er geïnvesteerd in het netwerk  
van fiets- en wandelpaden (zie hoofdstuk 3). De boerderij 
in de Vlinderstrik kan een aantrekkelijke pleisterplaats 
worden voor recreanten. Routes zouden nog aantrekkelijker 
worden als onderweg een kopje koffie gedronken kan 
worden. Het is in de praktijk niet eenvoudig om nieuwe 

Speel-en recreatieplekken

Speeltuin aan de Peppelweg

Speeltuin in het Schiebroekse park

Volkstuinen
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6.6 Productief Schiebroek

Voor een groeiende woonstad dienen er passende 
werklocaties en banen beschikbaar te zijn. Rotterdam 
kiest voor multifunctionele stedelijke milieus waarin wonen 
en werken gemengd zijn, want aantrekkelijke woon-werk-
milieus versterken de concurrentiepositie van Rotterdam 
als woon- en werkstad. De klassieke scheiding tussen 
wonen en werken is daarmee aan het vervagen. 

Daarom wordt ook in Schiebroek ingezet op toename van 
het aantal vierkante meters aan werklocaties en toename 
van werkgelegenheid. Dit geldt voor de detailhandel, de 
bedrijvigheid en voor de werklocaties voor start-ups en 
scale-ups: startende ondernemers die nieuwe kansen 
bieden voor economie en werkgelegenheid. De scale-up 
is de fase na de start-up wanneer de ondernemer 
behoefte heeft aan kantoorruimte in de omgeving waar 
het netwerk is opgebouwd

Kantoren en bedrijven in Schiebroek
Anno 2018 heeft Schiebroek een kantorenvoorraad van 
minder dan tienduizend vierkante meter: dat is te weinig. 
Kleinschalige, betaalbare kantoren en flexwerkplekken 
bevorderen het stedelijk en lokaal ondernemerschap.  
Bij gebiedsontwikkeling en transformatie is het doel om  
in ieder geval de bestaande capaciteit aan bedrijvigheid, 
werklocaties of detailhandel te behouden. Bij verdichting  
is het streven om het aantal werklocaties uit te breiden en 
het aantal ‘hubs’ voor (startende) ondernemers te vergro-
ten. Bedrijventerrein Schiebroek is een kansrijke locatie 
voor een gemengd werkmilieu. Op dit bedrijventerrein 
mogen onder voorwaarden functies komen zoals leisure, 
sportwinkels en detailhandel. Deze ‘verkleuring’ zien we 
in de praktijk al op enkele plekken op dit bedrijventerrein 
(bijvoorbeeld sportscholen).

Het kleinschalige bedrijventerrein Melanchtonweg- 
Frobenstraat, nu een monofunctioneel werkmilieu met 
grotendeels grondgebonden bedrijvigheid, is op termijn 
goed te verdichten. Dit bedrijventerrein is uitstekend 

bereikbaar met openbaar vervoer en auto. 
De locaties rondom de OV-knooppunten Melanchtonweg 
en Meijersplein zijn kansrijk voor gemengde woon-werk-
milieus. Het bedrijventerrein Melanchtonweg-Contramal  
is tot 2035 beoogd voor het gebruik voor gemeentelijke 
voorzieningen (Milieupark en opslaglocatie voor Stads- 
beheer). Op termijn zal ook het resterende deel van het 
terrein (NAM en Kaus Australis) hieraan worden toege-
voegd. Deze locatie is op lange termijn ook kansrijk voor 
stedelijke verdichting en een gemengd woon-werkmilieu.

Het P+R-terrein Meijersplein heeft een gunstige ligging 
aan de noordelijke entree van Rotterdam en nabij de 
luchthaven. Gezien de voorziene groei is het kansrijk om 
de P+R te intensiveren. Deze locatie is geschikt voor 
kleinschalige internationale bedrijvigheid en kan ook goed 
een next economy profiel krijgen. Dit is al opgenomen in 
de publicatie Actualisatie Masterplan 16Hoven (2017).

Ten slotte zijn er in de woonwijk verschillende kleinschalige 
bedrijfslocaties, zoals de Meidoornhof met garagebedrij-
ven, de Voetiushof met een garagebedrijf, fietsfabrikant 
Het Moltzerhof met een yogastudio en de Meidoornsingel 
met op nummer 337 Van Putten & Son. Ook bij eventuele 
transformatie is het van belang dat de omvang van 
bedrijvigheid behouden blijft voor de wijk. 

Detailhandel
Detailhandel is een belangrijke motor van de economie. 
Bovendien zijn winkelgebieden ook locaties waar buurt-
bewoners elkaar ontmoeten en in dagelijkse behoeften 
kunnen voorzien. Winkelcentra met variërend aanbod 
dragen bij aan een goed voorzieningenniveau voor de 
wijk én aan aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfslocaties.

De Peppelweg
De Peppelweg is een compleet boodschappencentrum, 
eenmaal per week wordt er ook een markt gehouden op 
het Rododendronplein. 

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op de Peppel-
weg. Het winkelgebied heeft zich geconcentreerd in het 
oostelijk deel van de Peppelweg, tussen de Meidoorsingel 
en de Kastanjesingel, met aan de noordgrens het 
Meidoornplein en aan de zuidkant het Ganzerikplein,  
met de supermarkt Plus. Het deel ten westen van de 
Kastanjesingel is getransformeerd naar woongebied. 
Door die ontwikkeling is de Albert Heijn los komen staan 
van de winkelconcentratie Peppelweg. 

Winkelcentrum Peppelweg dient ook in de toekomst een 
sterk boodschappencentrum te blijven. Daarom is het 
belangrijk om binnen de beperkte ruimte die er is én met 
de markt te zorgen voor een zo goed mogelijk aanbod  
en een goede sfeer zodat het een prettig verblijfsgebied 
blijft. Verder blijft het streven alle winkels bij elkaar te 
concentreren, wat betekent dat solitair gevestigde 
supermarkten naar het winkelgebied verhuizen.    

Teldersweg
De Teldersweg is een klein boodschappencentrum in 
Schiebroek-Zuid, met een specifieke functie voor direct 
omwonenden. Het is klein, maar levensvatbaar: het aantal 
ondernemers blijft constant en ze investeren ook in hun 
bedrijf. Veel oudere bewoners maken voor de dagelijkse 
boodschappen gebruik van het winkelaanbod op de 
Teldersweg. Daarom mag de supermarkt in het gebied 
uitbreiden als onderdeel van een gebiedsontwikkeling 
aan de Teldersweg die een impuls moet geven aan de 
algehele leefbaarheid in de wijk. 

Andere winkelgebieden
Ook aan de Asserweg en het Meijersplein zijn locaties 
voor detailhandel, maar de kleinschalige detailhandel 
verschiet langzamerhand van kleur richting dienstverlening. 
Als deze gebieden transformeren dan is het belangrijk dat 
het aantal vierkante meters voor werklocaties minstens zo 
groot blijft. Als het past bij de wijk kunnen dit ook meer 
eigentijdse werklocaties zijn, zoals flexlocaties voor 
zzp’ers en kleinschalige bedrijvigheid.

Economie

Wijkcentra rondom de Peppelweg

Kavels te koop op het bedrijventerrein

Duurzaamheidsambities op het Bedrijventerrein Schiebroek

Wijkcentra
Verspreide bedrijfsruimte
Zorgcentra
Woon-werkmilieu(middellange termijn)
Woon-werkmilieu(lange termijn)
Bedrijventerrein(behoud)
Verdichtingskansen

Gemengd werkmilieu

Werklocatie nieuwe economie
internationale bedrijvigheid
Uitbreiding P+R
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Ook zal de gemeente faciliteren bij het zoeken naar 
fysieke ruimte om een sociale ontmoetingsplek te accom-
moderen in Schiebroek-Zuid. 

6.7 Inclusief Schiebroek

Het streven is dat alle bewoners van Schiebroek prettig 
wonen in hun buurt en de kans krijgen volop mee te doen 
in de samenleving. Daarom worden de nodige condities 
geschapen die ervoor zorgen dat mensen daadwerkelijk 
mee kunnen doen en elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. 
Bereikbare en toegankelijke voorzieningen zoals scholen, 
openbaar vervoer, zorgvoorzieningen en speelplekken 
staan daarbij centraal. Maar meedoen gaat om meer dan 
dat. Het gaat bijvoorbeeld ook om werkgelegenheid, om  
je talenten kunnen ontwikkelen en perspectief te hebben 
in het leven. Het gaat erom andere mensen te kunnen 
ontmoeten en te kunnen sporten en recreëren ook als je 
daar geen geld voor hebt. Het gaat om een sociaal veilige 
omgeving waar ook kwetsbare mensen met een gerust 
hart naar buiten kunnen gaan. Het gaat om woonzorgcon-
cepten waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen. 

Leefbaarometer 2018
Schiebroek scoort als geheel positief op de Leefbaaro-
meter (2018). De Leefbaarometer meet fysieke indicatoren 
zoals milieu, vastgoed, openbare ruimte en voorzienin-
gen, maar ook indicatoren op het gebied van veiligheid en 
sociale indicatoren zoals beleving van de leefomgeving, 
binding en meedoen. Binnen Schiebroek zijn echter 
scherpe verschillen te zien. 

In het noordelijk deel zijn de leefbaarheidsscores boven-
gemiddeld hoog, vergelijkbaar met de scores in de 
sociaal, maatschappelijk en economisch vitale wijken 
Hillegersberg en Park 16Hoven. 

In Schiebroek-Zuid behoort de score op de Leefbaaro meter 
juist tot de laagste van Rotterdam. Maar omdat wijkindexen 
gemiddeldes geven van de hele wijk Schiebroek, en 
Schiebroek-Noord bijzonder hoog scoort, raken de 
problemen in Schiebroek-Zuid snel buiten beeld.  
Het percentage bewoners dat afhankelijk is van bijstand 
is er relatief hoog. Het percentage bewoners dat langdurig 
afhankelijk is van bijstand is eveneens hoog. 

De percentages zijn vergelijkbaar met focuswijken van  
het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).  
Ook is met name in Schiebroek-Zuid sprake van (leer)
achterstanden bij kinderen. Veel bewoners hebben, al 
dan niet door hun eigen problemen, weinig betrokkenheid 
bij hun woonomgeving. 

Aanpak Plan Schiebroek-Zuid
Vanuit deze urgenties is in 2017 gestart met een sociale 
aanpak die gericht is op kwetsbare groepen in Schie-
broek. Het Gebied Hillegersberg-Schiebroek heeft samen 
met gemeentelijke clusters, scholen, maatschappelijke 
instellingen, corporaties en bewoners een tweejarig 
programma van maatregelen opgesteld. Deze aanpak, 
het  Plan Schiebroek-Zuid 2017-2019 (2017) is ook 
bestuurlijk omarmd. Bestuurlijk is vastgesteld dat dit 
programma ook ná 2019 herijkt en gecontinueerd dient  
te worden.  

De aanpak richt zich op de volgende thema’s: 

1.  Jeugd & opvoeden: taal en opvoeding, vroegsignale-
ring en warme overdracht, pedagogisch werkklimaat 
en verbinding onderwijs en zorg. 

2.  Werk & activeren: doorstroom en activering naar 
werk, talentontwikkeling jonge moeders, inzet 
buurtambas sadeurs, opzet buurtbedrijf, aanland-
plekken in Huis van de Wijk.

3.  Buitenruimte & veiligheid: onderhoud en rioolvervan-
ging, operationeel overleg van alle gemeentelijke 
clusters, het betrekken van bewoners bij buitenruime  
en veiligheid, initiatieven van bewoners op gebied 
van buitenruimte borgen, herinrichting speelplekken.

4.  Wonen: woningverbetering in overleg met corpora-
ties, operationeel overleg met gemeentelijke clusters, 
aanpassing toewijzingsbeleid.

Nader onderzoek zal plaatvinden naar de behoefte aan 
voorzieningen op het maatschappelijke en sociale vlak. 

Leefbaarheidswaardering: Rode tinten geven een 
lage waardering aan, groene een hoge waardering. 
(bron: Leefbaarometer, 2018)

Uitkeringsafhankelijkheid Schiebroek, peildatum 2017

Sociale kenmerken

Schiebroek-Zuid Rotterdam

% leerlingen met leerlingengewicht 36% 20%

% niet-werkende werkzoekenden 20% 16%

% huishoudens met een uitkering 16% 12%

% eenoudergezinnen met uitkering 40% 33%

% mensen dat aangeeft moeite te hebben met 
het schrijven van de Nederlandse taal

24% 13%

Sociale kerncijfers op 01-01-2016
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7 Potentiële werkagenda tot 2030

A. Lopende projecten
A1  locatie Ratelaarweg (bedrijven)
A2 locatie Berberisweg (woningen)
A3  De Hazelaar (school) 
A4  Fatimaschool
A5  De Hoekstee (zorggebouw Middin)
A6  locatie Verrijzeniskerk (zorggebouw Aafje)
A7  locatie Teldersweg (uitbreiding supermarkt en woningen)

B. Potentiele ontwikkelingen 
B1  locatie Abeelweg (woningbouw/voorzieningen )
B2 l ocatie Bovenkruierlaan (woningbouw)
B3  Wilgenborgh (vernieuwing zorggebouw Laurens)
B4 locatie Hamakerstraat (woningbouw)

C. Stedelijke vernieuwing
C1 verdichting Spoorzone-Oost
C2 stedelijke vernieuwing Vestia

D. Voorzieningen
D1  versterking winkelhart Peppelweg
D2 versterking winkelstrip Telderweg
D3 Fatimaschool (uitbreiding school)
D4 Stephanusschool (nader te bepalen)
D5 mogelijkheid bovenlokale onderwijsvoorziening (n.t.b.)
D6 mogelijkheid kleinschalig programma

E. Buitenruimte
E1  versterking Metroplein Meijersweg
E2  versterking Metroplein Melanchtonweg
E3  versterking Rodondendronplein

F. Groen
F1  kwaliteitsslag Schiebroekse Park (o.a. aanpasing waterstructuur)
F2  borgen/versterken singelsstructuur
F3  kwaliteitsslag Meidoornweide
F4  versterken entree Schiebroek

F5  kwaliteitsslag randzone spoordijk
F6  versterken voormalig station Wilgenplas
F7  borgen/versterken kwaliteit Wilgenplaslaan
F8  borgen versterken Abeelweg als groene laan
F9  versterking Asserweg als groene laan
F10 groene plek (plantsoen, speelplek  etc.)
F11 Nieuwe hart Schiebroek met buurttuin (spelen, natuurspeeltuin, nutstuin etc.)
F12 collectieve binnenterreinen als netwerk (extrovert) 
F13 collectieve binnenterreinen als hoven (introvert)
F14 handhaving/ versterking tuinen bij grote ensembles
F15 herinrichting Wiardapark 
F16 verruiming koppen singels
F17 toekomstig natuur-en recreatiegebied Schiebroekse Polder
F18 kwaliteitsslag Melanchton park

G. Verkeer
G1 landschappelijke inpassing snelweg A16
G2 P+R Melanchton en Meijersplein (handhaving/uitbreiding n.t.b.) 
G3 ontsluiting spoorzone-Oost vanaf Melanchtonweg
G4 ontsluiting Spoorzone-West (lange termijn)
G5  aanvullen netwerk fietspaden / verbeteren fietsstructuur
G6 versterken looplijnen
G7 nieuwe fietsverbindingen A16: recreaduct-schiebroek + twee verbindingen
G8 nieuwe ontsluiting bedrijventerrein

H. Cultuurhistorie
Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten zijn in paars weergegeven.
H1  beeldbepalende historische structuurlijnen
H2 beeldbepalende ontworpen routes
H3 versterken Kastanjeplein als ‘schakelpunt’ 

Z. Omgeving
Z1  nieuwbouw school Wolfert Dalton/De Brug
Z2  locatie Erasmussingel (woningbouw)
Z3  locatie Rijndam (woningbouw)
Z4  Studie contramal (stedelijk programma, lange termijn) 
Z5  Krabbeplas (revitalisering lange termijn) 

Werkagenda op de kaart
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8 Lijst van beleidskaders

Algemeen
• Stadsvisie Rotterdam 2030 (2007)
• Kaart van de Stad (2016)

Gebied
• Bestemmingsplan Schiebroek (2018)
• Masterplan Schiebroek 2007
• Plan Schiebroek-Zuid 2017-2019

Bouwen en wonen
• Vuistregels bouwen in de groene woonwijken (2018)
• Woonvisie Rotterdam 2030 (2016)
• Uitwerking Woonvisie 2030
• Woningvoorraad perspectief 2030 Schiebroek-Zuid
• Gebiedsatlas (2018)
• Kwaliteitsbeleid kleine woningen (2016)
• Ruimte voor Stad in balans (2018)
• Langer Thuis (2015)
• Who Cares (2017)
• Bouwstenen kindvriendelijke wijken (2009)

Buitenruimte, groen en recreatie
• Ecologische kaart Hillegersberg-Schiebroek 2013
• Kansen in Kaart (2007)
• Groenplan Rotterdam (2008)
• Regionaal Groenstructuurplan II (??)
• Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020
• Handboek Rotterdamse Stijl (2007)
• Bouwen aan een groen Hillegersberg-Schiebroek (2013)
•  Inventarisatie van cultuurhistorische kenmerken en ruimtelijke  

karakteristieken van de openbare ruimte (2018)
• Rotterdamse Norm voor Buitenspeelruimte (2008)
• Kom op naar Buiten (2016)

Verkeer
• Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018

Detailhandel
• Gebiedskoers Detailhandel 2017 – 2020 Hillegersberg – Schiebroek
• Detailhandel Rotterdam 2017: Stedelijke ambities en spelregels voor een toekomstbe-

stendige detailhandel structuur
 
Kantoren en bedrijven
• Werklocaties Rotterdam 2030
• Visie ruimte en mobiliteit (2018)
• Programma ruimte en de Verordening ruimte 2014 (Provincie Zuid-Holland)
• Discussienota Kantoren Zuid-Holland 2018 (Provincie Zuid-Holland)
 
Cultuurhistorie
• Cultuurhistorische verkenning Hillegersberg-Schiebroek (2018)
 
Sociaal
• Coalitieakkoord 2018-2022
• Sportnota Rotterdam 2017-2020
• Leef barometer (2016)
 
Duurzaamheid
• Milieubeleid 2015
• Rotterdam Resilience Strategy (2016)
• Programma duurzaam 2015-2018
• Natuurinclusief bouwen (2018)
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Op 2 juli 2019 heeft het college van Burgemeester en  
Wethouders ingestemd met het doorzetten naar de raad 
van de ‘Gebiedsvisie Schiebroek 2030, Tuinstad van de 
21e Eeuw’ en het daarbij behorende ‘Ruimtelijk Kader 
Schiebroek 2030’. Op 28 november 2019 heeft de raad  
de gebiedsvisie vastgesteld. Na deze vaststelling is dit 
hoofdstuk toegevoegd aan het visiedocument. 

De volgende relevante stukken zijn in dit hoofdstuk  
opgenomen.

•  De brief van de Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schieboek van 21 mei 2019 aan het college van  
Burgemeester en Wethouders, onderwerp:  
‘Gevraagd advies inzake visie Schiebroek’.

•  Antwoordbrief van het college van Burgemeester  
en Wethouders van 3 juli 2019 op de brief van de  
Gebiedscommissie Hillegersberg- Schiebroek.

•  De brief van de wethouder Bouwen, Wonen en  
Energietransitie Gebouwde Omgeving van 26 no-
vember 2019 aan de raadscommissie Bouwen,  
Wonen en Buitenruimte inzake ‘Toezegging Aantal 
Sociale Woningen in Schiebroek’.

•  Raadsbesluit van 28 november 2019 inzake de  
vaststelling van de ‘Gebiedsvisie Schiebroek 2030’  
en het bijbehorende ‘Ruimtelijk kader Schiebroek 2030’.

•  Motie ‘Altijd Slim Faseren van Projecten’, aange nomen 
door de raad op 28 november 2019.

•  Motie ‘Bewoners Schiebroek blijven in hun wijk’,  
aangenomen door de raad op 28 november 2019.

9 Bestuurlijke besluitvorming en vaststelling
 
  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de gebiedsvisie Schiebroek. In meerdere 
bijeenkomsten zijn wij als commissie meegenomen in de presentatie van deze visie en uiteindelijk 
is er ook een, bijzonder goed bezochte avond georganiseerd waarbij deze visie aan onze 
bewoners is voorgelegd. De opmerkingen die door de bewoners zijn gemaakt hebben wij uiteraard 
meegenomen in ons advies. We bezien deze visie in samenhang met het nieuwe 
bestemmingsplan voor Schiebroek. 
 
Deze samenhang is ook duidelijk als wij het conserverend karakter van dat bestemmingsplan 
leggen naast een aantal uitgangspunten die in de gebiedsvisie worden benoemd. Werd er in het 
voorafgaande Masterplan Schiebroek veel meer toegewerkt naar een verdergaande urbanisering, 
in deze gebiedsvisie wordt meer uitgegaan van het behoud van het groene karakter van 
Schiebroek en de nadruk op de bijbehorende leefbaarheid. We kunnen dit speerpunt (Het Groene 
Schiebroek) alleen maar van harte ondersteunen en horen die steun ook bij onze bewoners terug. 
Toch staat die leefbaarheid wel onder druk; leefbaarheid stopt niet bij de grenzen van de 
Gebiedsvisie; Schiebroek is een wijk die ingeklemd ligt tussen A16, A20 aan noord- en zuidzijde en 
die te maken heeft met oprukkende verstedelijking en de invloed van het vliegveld RTHA aan 
westelijke zijde. Veel bewoners gaven uiting aan hun zorgen over die druk op de wijk. Wij gaan er 
vanuit dat u met implementatie van plannen die voortkomen uit deze visie rekening zult houden 
met deze invloeden die zich ook uitstrekken buiten de grenzen van deze visie. 
 
Ook kunnen wij ons goed vinden in een ander speerpunt van deze visie; een focus op Schiebroek-
Zuid, hetgeen een voortzetting is van het beleid zoals dat een aantal jaar geleden is ingezet met 
het Plan Schiebroek-Zuid 2017-2019. Belangrijke kanttekening is hierbij dat het van belang is dat 
àlle betrokken partijen hierin participeren. Omdat de continuering van de integrale inzet op 
Schiebroek-Zuid ook in het coalitieakkoord is opgenomen hopen en verwachten we dat deze inzet 
in toenemende mate merkbaar zal zijn.  

Onderwerp: gevraagd advies inzake Visie 
Schiebroek  

Gebied Hillegersberg - Schiebroek 
 
Bezoekadres: Argonautenweg 23 
3054 RP  ROTTERDAM 
Postadres: Postbus 70012 
3000 KP Rotterdam 
Internet: http://www.rotterdam.nl/his 
 
Van: Gebiedscommissie Hillegersberg - 
Schiebroek 
Telefoon: 010 - 267 2223 
E-mail: gebiedscommissies@rotterdam.nl 
 
Uw brief van: - 
Uw kenmerk: - 
Ons kenmerk:   BSD-GbOv-3379299 
Bijlage(n): geen 
 
Datum: 21 mei 2019 
 

3379299 

Retouradres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam 

 

Gemeente Rotterdam 
College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 70012   
3000 KP  ROTTERDAM 
3000KP 
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Nu hebben wij nog het idee dat een deel van de toegezegde inzet vertraging heeft opgelopen en 
zien we dat sommige voorgenomen plannen niet tot uitvoering zijn gebracht. We spreken hierbij 
nadrukkelijk de hoop uit dat met de vaststelling van deze gebiedsvisie er een intensivering in de 
uitvoering van deze plannen tot stand kan worden gebracht. 
Een aandachtspunt wat we u graag willen meegeven is dat er bij de (bouw)ontwikkelingen in 
Schiebroek-Zuid, wat betreft herstructurering, renovatie en/of nieuwbouw en verdichting rekening 
gehouden wordt met de bestaande bewoners en dat er voor hen de mogelijkheid bestaat om hun 
plek in de wijk te behouden. 
Punten van zorg bij zowel de gebiedscommissie als bij de bewoners leven er nog wel op het 
gebied van mobiliteit. Sommige van deze punten van zorg komen weliswaar niet direct voort uit de 
gebiedsvisie maar we willen toch niet nalaten enkele daarvan op dit moment al naar voren te 
brengen, omdat ze wel in relatie staan met een aantal plannen die in de gebiedsvisie terug te 
vinden zijn. 
 
In de visie wordt een nadrukkelijke rol weggelegd voor de metrostations die zich in de wijk 
Schiebroek bevinden. Er wordt gesproken over het versterken van de kwaliteit van deze stations 
en er wordt ook stedenbouwkundig aandacht geschonken aan deze stations als OV-knooppunten 
waarbij mogelijke woningbouw plaats zou kunnen vinden. We vragen daarbij aandacht voor de 
dagelijkse realiteit die laat zien dat de capaciteit van metrolijn E inmiddels al bijna onvoldoende is 
om aan de vraag te voldoen. Het opvoeren van de capaciteit in de nabije toekomst (zoals gepland) 
zal een tijdelijke verlichting geven maar zal ons inziens niet voldoende zijn om aan de toenemende 
vraag tegemoet te komen. Vooral bewoners uit ons gebied (instappers tussen Rotterdam centrum 
en Den Haag) ervaren de toenemende drukte op de lijn. Wij hebben u al in onze reactie op de 
vervoersplannen 2020 gevraagd om uw invloed aan te wenden om de capaciteit van de metrolijn 
spoedig te vergroten, maar ook en vooral om de capaciteit van het alternatief (tram 25) op peil te 
houden.  
 
Natuurlijk heeft het succes van de metrolijn een effect op de inrichting en gebruik van de directe 
omgeving van de stations. Fietsparkeren is daarbij een steeds groter wordend probleem en het 
gebrek aan voldoende fietsparkeerplekken is een klacht vanuit bewoners die ons als 
gebiedscommissie  vaak ter ore komt. Graag komen we met u op korte termijn in gesprek over 
welke mogelijkheden er zijn om deze problemen snel ter hand te nemen. 
Ook de afwikkeling van het verkeer van- en naar het nieuwe scholencomplex van de Mytyl-
tytylschool in combinatie met Rijndam-revalidatie baart ons zorg. De vele verkeersbewegingen bij 
het halen en brengen van de leerlingen, veelal met busjes laat zich moeilijk verenigen met de 
capaciteit van de Abeelweg als voorgenomen route. Een andere ontsluiting van het nieuw te 
bouwen scholencomplex heeft onze voorkeur en wij zullen binnenkort daarop met een advies bij u 
terugkomen. 
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Tot slot willen we opmerken dat met de plannen tot sloop van het Schiehoven-complex tevens de 
locatie van het Huis van de Wijk komt te vervallen zonder dat er in de nu gepresenteerde plannen 
zicht is op een nieuwe vestigingsplaats. We gaan er van uit dat er, voordat er tot daadwerkelijke 
sloop wordt overgegaan, een nieuwe locatie voor het Huis van de Wijk gerealiseerd zal zijn. 
Uiteraard worden we bij de implementatie van de plannen die uit deze gebiedsvisie voortkomen 
actief betrokken en geïnformeerd zodat wij ook onze taak met betrekking tot participatie naar 
behoren kunnen uitvoeren.  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald van Wingerden
Wijkmanager

Jan Pierweijer
Technisch voorzitter
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