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Geacht Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente Overschie, 
 
De Bond Heemschut is een landelijke vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in 
Nederland. Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Wij hebben kennis genomen van de Bekendmaking van 3 oktober jl. inzake het Ontwerp-
wijzigingsplan en besluit m.e.r.-beoordeling “Bochtafsnijding Delftse Schie”. Bij deze bieden wij u 
onze zienswijze over dit ontwerpwijzigingsplan aan. 
 
Reeds in 2009 werd de Bond Heemschut er op geattendeerd dat er concrete plannen in 
voorbereiding waren voor een bochtafsnijding van de Delftse Schie. Na bestudering en schouw ter 
plekke had Heemschut op zich geen bezwaar tegen deze bochtafsnijding zelf, mits deze ruimtelijk 
op een verantwoorde wijze werd ingepast zonder verstoring van de cultuurhistorische en 
landschappelijk waarde van het gebied. Hierop hebben we destijds vertrouwd, omdat er volop 
ideeën waren om de recreatieve potentie van dit cultuurhistorisch waardevolle gebied te benutten 
en te versterken o.a. voor recreatievaart over de (oude) Delftse Schie. Immers, wanneer de 
beroepsscheepvaart gebruik ging maken van het nieuwe vaarroutedeel, zou de “de bocht” juist 
kansen bieden voor nieuwe waterfuncties. De bocht zou bijv. een prachtig startpunt kunnen 
worden voor een toeristische waterroute, met afvaarten voor bootdiensten naar de centra van 
Schiedam, Rotterdam, Delft etc. Aldus zou Overschie cf. zijn historie verbonden blijven met een 
levendige waterweg. Ook zouden enkele bedreigde waterstaatkundige objecten, zoals de dubbele 
ophaalbrug van Calvé, hergebruikt kunnen worden om het (nieuw ontstane) “eiland” met 
Overschie te verbinden. Overigens zou voor de oeververbinding ook gedacht kunnen worden aan 
een pontje.  
 
Dit geheel passend binnen de begrippen van de hedendaagse monumentenzorg (MoMo): 
- Van objectgericht naar gebiedsgericht. 
- Behoud door ontwikkeling. 
- Bestaande cultuurhistorie als inspiratiebron nemen voor nieuwe ontwikkelingen en daar waar 

mogelijk versterken. 
En geheel passend binnen de intentie van de huidige Wro die gebaseerd is op het bevorderen van 
ruimtelijke kwaliteit. 



 

 

 

 

 
In die zin hadden wij van de provincie Zuid-Holland en de deelgemeente Overschie een totaalplan 
verwacht dat de ruimtelijke- cultuurhistorische- en beeldende kwaliteit van het plangebied en de 
aanverwante omgeving zou waarborgen en waar mogelijk versterken. 
 
Tot onze teleurstelling ligt er nu echter slechts in ontwerp een technisch wijzigingsplan ter inzage, 
dat in hoofdzaak alleen handelt over de loop van de bochtafsnijding en geen uitsluitsel en 
zekerheid geeft over de toekomstige inrichting en gebruik van het nieuwe eiland, het afgesneden 
deel van de Abspolder. Door de wirwar van documenten, tekeningen en rapporten weet eigenlijk 
niemand meer waar hij/zij aan toe is. Dit alles ten koste van de rechtszekerheid van belang-
hebbenden. 
 
Wel sijpelen allerlei voornemens door die de ruimtelijke kwaliteit en het oorspronkelijke 
waardevolle cultuurhistorische karakter van het plangebied en de aangrenzende omgeving in 
ernstige mate aantasten, ten koste van leefbaarheid en identiteit: 
- Zo rukt de gemeente met het voornemen om met twee veel te lage brugverbindingen voor 

recreatievaart t.b.v. een (naar ons inzicht oneigenlijke en onpraktische) fietsverbinding over het 
“nieuwe eiland”, de oude kern van Overschie totaal uit haar cultuurhistorische verband door 
deze oorspronkelijke rivier/vaart waaraan de nederzetting is ontstaan min of meer te 
degraderen tot onbeduidende brede sloot. 

- Daarnaast wordt het landschappelijke zicht over de resterende weidepolder ernstig bedreigd 
door de dreigende kap van het groene scherm langs het bedrijventerrein Noord-West. 

 
Heemschut vindt deze gang van zaken met name onbegrijpelijk omdat de provincie Zuid-Holland 
ruimtelijke kwaliteit hoog in haar vaandel heeft staan en “Behouden van de Cultuurhistorische 
Hoofdstructuur (CHS)” als provinciaal belang heeft benoemd. In de CHS worden beide oevers van 
de Delfse Schie grenzend aan de historische kern van Overschie als cultuurhistorisch waardevol 
gekenmerkt. Jammer genoeg is dit provinciale belang niet geborgd in de Provinciale 
Verordeningen. Men zou echter in deze wel kunnen verwachten dat de provincie ter behartiging 
van dit eigen belang nadere afspraken met de gemeente zou hebben gemaakt. Dit is voor zover de 
informatie strekt niet gebeurd. Dit kan men de provincie verwijten. 
 
Heemschut verzoekt U daarom om voor de definitieve besluitvorming met een integraal plan te 
komen waarin alle belangen gelijkwaardig (kunnen) worden afgewogen. Indien U vragen heeft zijn 
wij te allen tijde bereid deze te beantwoorden. Wij lichten onze zienswijze graag nader toe.  
 
 
Namens de Bond Heemschut, 
 
 
 
Ir. R.K. Onel 
Secretaris Provinciale Commissie Zuid-Holland 
P.J. Blokstraat 4 
2313 ET Leiden 


