
Schiezone van de toekomst is bereikbaar, 
natuurlijk én klimaatbestendig

Met ruimte voor recreanten, bewoners en bedrijvigheid

Al sinds de vroege middeleeuwen is rivier de Schie een belangrijke verbinding tussen Delft en 
Rotterdam. De Schie en haar uitlopers hebben in de loop van de jaren bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de steden en het tussenliggende gebied. Je ziet het aan de kernen zoals Delfshaven, Overschie en 
Schiedam, de landgoederen aan het water en aan de stoere pakhuizen en bedrijventerreinen langs de 
kade. Maar zeker ook aan de aanzuigende werking die de Schie heeft op recreanten. Waar in vroeger 
dagen vooral de jachtschuiten over het water voeren, trekken nu binnenvaartschepen, plezierboten en 
roeiers de rimpels in de rivier.

Kortom, het wordt steeds levendiger op de Schie en het gebied daaromheen. De Schie is niet enkel een 
vaarroute meer, maar een dynamisch en natuurlijk geheel van verbindingen en ontmoetingen.  
De drukte in en daarmee de druk op de Schiezone gaat de komende jaren steeds meer toenemen.  
Immers, de bouwopgave zorgt tot 2030 voor maar liefst 170.000 nieuwe woningen in de zuidelijke 
Randstad. Daarbij komt dat het landschap in de provincie Zuid-Holland gemiddeld een lagere 
waardering krijgt dan in andere provincies. Dit alles vraagt om een nieuwe toekomst voor de zone rond 
de Schie.



Een toekomstbeeld voor de Schiezone: natuurlijk, bereikbaar én klimaatbestendig
Op initiatief van de provincie Zuid-Holland hebben organisaties uit het gebied zich daarom gebogen over de 

vraag hoe de Schiezone ook in 2030 en daarna aantrekkelijk blijft. Hiervoor is een toekomstbeeld opgesteld. 

In dit toekomstbeeld staat hoe de Schiezone goed bereikbaar blijft. En hoe steden en het landelijk gebied 

daartussen beter met elkaar verbonden kunnen worden. Ook staat beschreven hoe het gebied op harmonieuze 

wijze ruimte biedt aan recreanten, nieuwe bewoners, bedrijvigheid én natuur. Want het natuurlijke karakter 

van de Schiezone, met plek voor dieren en groen, moet behouden blijven. Tot slot moet de gehele Schiezone 

gevarieerder worden, zodat het gebied meer te bieden heeft in de beperkte beschikbare ruimte. 

Met respect voor het verleden en in samenhang met de directe omgeving kan de Schiezone zich op een aantal 

punten ontwikkelen: 

Vlakbij Delft: ruimte voor groen en bereikbaar voor fietsers 
Aan de noordkant van de Schie, bij Delft, liggen kansen om de bereikbaarheid voor met name fietsers 

te verbeteren. Dat kan door de barrière van de nabijgelegen snelweg A13 te slechten en stukken van nu 

nog onbereikbare kades bereikbaar én groen te maken. Het gebied vlakbij TU Delft is kansrijk om er te 

experimenteren met duurzaam bosbeheer en natuurlijk bouwen. In het bosrijke gebied nabij de woonwijk 

Tanthof kan een voedselbos worden gecreëerd. Dit gebied biedt tevens mogelijkheden voor sport en recreatie. 
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Daartussen: een natuurlijk buitengebied voor mens en dier
Tussen Delft en Rotterdam, het echte buitengebied én toevluchtsoord voor de 2,3 miljoen inwoners uit de regio, 

is kansrijk om aantrekkelijker te worden voor fietsers, zowel recreatief als woon-werkverkeer. Dat kan door 

fietsers ruim baan te geven aan beide zijden van het water. Ook moeten wandelaars lekker kunnen struinen in 

de bossen aan de stadsranden en de aangrenzende polders, weidevogels spotten, genieten van de variëteit 

aan groen én proeven van natuurlijke streekproducten van lokale boeren, de dragers van dit weidse agrarische 

landschap. De kwaliteit van het water, de bermen en de bodem verbetert door onder andere natuurlijke oevers 

en bloemrijke bermen te creëren. 

Rotterdam en Schiedam: werken, wonen en recreëren 
Richting Rotterdam, waar de Schie zich splitst in drie Schieën, is meer bedrijvigheid. Deze bedrijventerreinen 

gaan in de toekomst deels ook woongebieden worden. Dat vraagt om meer groen, om recreatieplekken aan het 

water en om ruimte om te sporten. De historische landgoederen boven Rotterdam kunnen bosrijker worden. 

Een klein eiland tussen twee waterwegen kan zich verder ontwikkelen als natuurlijk gebied. En door bedrijven 

rond de Schiedamse Schie een open karakter te geven en te combineren met nieuwe woonplekken, wordt ook 

dat gebied aantrekkelijker. Verder liggen er kansen om de bereikbaarheid tussen stad en het buitengebied te 

verbeteren door nieuwe routes te creëren en extra bruggen aan te leggen op strategische punten over de Schie.

Zomaar een morgen rond de Schie van de toekomst
Het is een frisse lentedag, de dauw ligt over het malse gras. De eerste vroege wandelaars trekken oost- en 

westwaarts de polder in, hun verse boterhammen en flesjes water opgeborgen in hun rugtassen. Op een 

aanlegsteiger gooit een eigenaar van een elektrische pleziersloep de trossen los voor een ontspannen 

tocht. Die tocht voert langs natuurlijke oevers, waar meerkoeten vrolijk naar waterplanten duiken. Langs 

duurzame huizen, met nieuwe bewoners die zich er gemakkelijk thuis voelen. En langs landgoederen en 

bedrijven, waar werknemers op de kade ietwat jaloers richting sloep zwaaien en hun eerste kop koffie van 

de dag nuttigen. Op sommige plekken reikt het oog ver. Er springt een haas het bos is. Een hond blaft blij 

naar zijn baasje, terwijl hij met zijn natte poten met de bloemen en insecten speelt. Over een van de bruggen 

scheert een wielrenner voorbij, totdat hij slechts een stip is aan de horizon en dan verdwijnt. Zomaar een 

morgen rond de Schie, het is er druk en rustig tegelijk.



Aan de slag in de Schiezone
Dit toekomstbeeld voor de Schiezone - met meer mensen, meer groen en meer ruimte voor bedrijvigheid 

en recreatie - biedt vele kansen voor gemeenten, instellingen en bedrijven om er aan de slag te gaan met 

concrete projecten en initiatieven. Zo blijft de Schiezone ook in de toekomst natuurlijk, bereikbaar en 

toekomstbestendig. 
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Werk vandaag nog 
aan de Schiezone 
van de toekomst!
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