
Waar in Rotterdam ‘de wijde hemel over 
het verre land koepelt’
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Hoofdstuk 1:

Inleiding
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In het Land Van Chabot
Het Chabot Museum en kunstenaarsgroep Observatorium 
hebben de handen ineen geslagen voor de realisatie van 
een monument op de plek waar de kunstenaar Henk Chabot 
(1894-1949) een groot deel van zijn beroemde oeuvre 
geschilderd heeft. Hij woonde en werkte vanaf 1934 aan 
de Rotte op de grens van Rotterdam en Bergschenhoek. 
Zijn dijkwoning met atelierschuur heeft de tand des tijds 
niet doorstaan en het landschap dat hij destijds schilderde 
verdwijnt langzaam maar zeker.

Het doel van de samenwerking  tussen het Chabot Museum 
en Observatorium is het realiseren van een culturele 
en  recreatieve bestemming aan de Rotte waar je het 
veranderende landschap en de steeds verder uitdijende 
gemeenten  Rotterdam en Lansingerland (Bergschenhoek, 
Bleiswijk en Berkel & Rodenrijs) kunt observeren en 
ervaren. De inzet is niet om het oorspronkelijke landschap 
te bewaren maar om een kader te scheppen dat de 
verandering waarneembaar maakt. De directe aanleiding 
is de aanleg van de tunnel onder de rivier de Rotte, die 
de nieuwe snelweg A16 Rotterdam onder het voormalige 
atelier (en het daarbij behorende uitzicht) van Henk Chabot 
leidt. De opleverdatum is 2024.

Chabots nauwe betrokkenheid bij de gebeurtenissen van 
zijn tijd weerspiegelt zich in enkele van zijn bekendste 
werken als Brand van Rotterdam (1940) en Inundatie (1944). 
Het zijn in de eerste plaats monumentale artistieke 
verbeeldingen van een Hollands landschap, maar ze 
kunnen wellicht ook gezien worden als de verbeelding van 
de historische situatie in ruimere zin, zoals Chabot dat zelf 
aangaf in de titel Zomer (‘Vrede’) uit 1945.

Met het Land van Chabot willen wij dit Rotterdams cultureel 
erfgoed combineren met heden daagse stedelijke opgaven 
en transformaties. Wij willen betekenis geven aan het 
landschap van de Rotte doorde landschappen van Chabot in 
herinnering te brengen, door beeldende kunst te koppelen 
aan ingenieurskunst bij de aanleg van de A16 Rotterdam.
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Bezoekers van het Land van Chabot worden zo deelgenoot 
van de eigenzinnige kijk van Henk Chabot en worden zich 
bewust van de transformaties van onze leefomgeving en 
het landschap van de Rotte. Van de uitgestrekte polders 
voor en achter zijn atelier resteert slechts nog een vierkante 
kilometer weiland: het Terbregseveld. 
Dit ‘veld’ zal grotendeels verdwijnen door de aanleg van de 
Rottemerentunnel. Stap voor stap wordt polderlandschap 
opgegeven voor onvermijdelijke groei van de stad 
Rotterdam.

Het monument dat ons voor ogen staat, is niet een 
sculptuur of een plaquette, maar een reeks grotere en 
kleinere ingrepen in het nieuw te creëren veld rondom de 
tunnelmond. 
Wij stellen ons dit Land van Chabot voor als een omsloten 
tuin, waarin men kan struinen en waarin men verwijzingen 
naar Chabot aantreft.
Het zal er vanzelfsprekend heel anders uitzien dan in zijn 
tijd. Alleen het silhouette van de dijkbebouwing langs de 
rivier en de horizon lijken onveranderd.

Het Land van Chabot verbindt een rest boerenland met de 
canon van Rotterdam. Stel je voor dat je in landschap van 
Chabot wandelt.
Deze ervaring maakt het Land van Chabot tot levend erfgoed, 
waar verleden beleefbaar wordt en vanuit een actuele 
ervaring bijdraagt aan een beeld/verhaal voor de toekomst.

Jisca Bijlsma (directeur Chabot Museum) 
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Hoofdstuk 2: 

Denkend 
aan Chabot
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Denkend aan Chabot
De schilderijen van Henk Chabot zijn een vertaling van het 
landschap in vormen en kleuren. Als landschapsschilder is 
het de kunst om het licht, de geuren en de geluiden van de 
omgeving op doek vast te leggen. Nog steeds ondanks of 
dankzij alle veranderingen van de afgelopen decennia is 
het land van Chabot een bijzondere plek waar veel zintui-
gen worden aangesproken. In eerste instantie zie je voor-
al hoe het landschap sinds Chabot veranderd is. Maar als 
je de tijd neemt om stil te staan dan gebeurt er veel meer 
dan dat. Je voelt, ruikt en hoort het landschap. De wolken 
die overtrekken, de geuren en geluiden van de flora&fauna 
maar ook geuren en geluiden van de oprukkende stad en de 
omringende snelwegen maken je bewust van deze plek. Het 
toekomstige Land van Chabot wil een bestemming worden 
waar je de tijd neemt om stil te staan en de wereld om je 
heen te ervaren. 

De tekeningen en schilderijen van de oevers van de Rotte 
tonen de wereld in een notendop: luchten, grassen, water 
en een samenleving. Oorlog, toenemend verkeer, mecha-
nisatie van de landbouw waren bedreigende fenomenen op 
het platteland van Henk Chabot’s tijd. Dat zie je niet direct in 
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zijn tekeningen of schilderijen van het landschap maar des te 
meer in zijn portretten van boeren en vluchtelingen. Kunnen 
wij, in de situatie van nu, 3-dimensionale tekeningen en schil-
derijen maken waarin de verontrusting van onze tijd – natuur-
vernietiging, klimaatverandering en massamobiliteit – ken-
baar zijn en in het geheel van de aanblik opgaan?

Mensen vertalen - voor zichzelf en voor anderen - hetgeen 
ze zien in woorden; en de woorden roepen weer beelden op. 
Het is boeiend om te ontdekken welke woorden er naar boven 
komen bij een zintuigelijke ervaring van het landschap en hoe 
die weer tot tastbare of beleefbare ingrepen kunnen leiden. 
De wereld van de kunst heeft een steeds belangrijkere (en 
zeer terechte) opgave om ‘inclusief’ te zijn. Het is een enorme 
uitdaging om mensen te betrekken bij kunst in de openbare 
ruimte en daarmee bij de veranderende leefomgeving. 

Het beoogde monument is ‘leeg’. Het is geen autonoom, land-
schappelijk of monumentaal kunstwerk in het landschap en is 
nauwelijks herkenbaar als object – behalve als je er bent. Het 
is klein van ver en groot(s) van dichtbij. Het roept verwonde-
ring op; een opmerkelijk gevonden voorwerp. Hier leiden geen 
paden naar toe, het is niet omzoomd, het is een vanzelfspre-
kende bestemming in de struinpolder. Het kunstwerk wil via 
de observatie van het landschap de aandacht vragen voor het 
werk van Chabot. Het is een ode aan zijn werk en zijn tijd met 
een verwijzing naar onze tijd waarin noodzakelijke verande-
ringen in mobiliteit uitgedrukt worden in een hybride van tuin-
kunst en landschapskunst. 
Waarom? Chabot is de enige kunstenaar in Rotterdam met 
een eigen museum. Er is geen kunstenaar die het eenvoudige 
boerenland internationaal op de kaart heeft gezet. Er zijn nu 
nog veel mensen die Henk Chabot hebben gekend en verha-
len over hem weten te vertellen. Het Land van Chabot wordt 
eveneens een toeristische bestemming aan de Rotte, het 
riviertje dat volop in de belangstelling staat vanwege de recre-
atieve waarde en het verhaal van de stad Rotte(r)dam. Dat 
blijkt wel uit het feit dat de Stichting Plezierrivier de Rotte op 
het stadsmakerscongres in Rotterdam de Van der Leeuwprijs 
gewonnen. De prijs is een beloning van de Van der Leeuwkring 
voor het private initiatief met publieke waarde voor de stad.
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Aandacht
Prins Alexander. Kennisgeving aan de gebiedscommissie 
dat er gedacht is over een naamgeving van de tunnel van 
de A16 Rotterdam; Chabot Tunnel. Artikel in het AD over 
dit idee. Reactie Jan Pieter Blonk gemeenteraadslid voor 
3B in Lansingerland. Raadsvergadering in Lansingerland. 
Wethouder antwoordtdat de naam al vergeven is; 
Rottemerentunnel. Wordt vervolgd!

De snelweg. Hij komt!
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Gert Onnink
Rotterdam 

Het Chabot Museum in Rotterdam
en het Rotterdamse kunstenaars-
collectief Observatorium willen dat
de beroemde schilder Henk Chabot
(1894-1949, portretfoto) wordt her-
dacht in de buurt van het riviertje
de Rotte. 

Het Terbregseveld in Ommoord,
waar de nieuwe rijksweg A16 door-
heen komt, moet worden omge-
doopt in het Land van Chabot, naar
de landschappen die hij schilderde.

Ook wordt voorgesteld de tunnel
onder de Rotte alsnog te vernoe-
men naar Chabot.

,,Hij is misschien wel de beste
schilder van Rotterdam’’, zegt ini-
tiatiefnemer Ruud Reuteling-
s perger van Observatorium over de
plannen. ,,Hij woonde aan de Rotte,
daar stond ook zijn atelier.’’ Uitge-
rekend op die plek komt de snelweg
A16 (beter bekend als de A13/16) te
liggen, die ook een tunnel onder de
Rotte krijgt. ,,Het gebied gaat de ko-
mende jaren toch al flink op te
schop. Daarbij krijgen we te maken

met partijen als Rijkswaterstaat, de
gemeenten Rotterdam en Lansin-
gerland en de gebiedscommissies.
Dit is hét moment om iets te doen,

laten we de kans dan ook grij-
pen.’’

Het Chabot Museum wil het
25-jarig bestaan van de

 instelling dit jaar aangrijpen om
de schilder en beeldhouwer te eren.
,,Chabot is bekend van zijn schilde-
rijen, maar heeft ook beelden ge-
maakt, zoals de voetballer in de
Kuip’’, zegt Angela Verschelling.
Het museum droomt al jaren van
een vast herdenkingspunt in het
gebied waar Chabot woonde en

‘Herdenk
Chabot met
eigen land’ 

EERBETOON  GROOTSE PLANNEN ROND ROTTERDAMSE SCHILDER

Met een eigen ‘Land van Chabot’ in
Rotterdam-Ommoord en -Hillegersberg
én een tunnel in de nieuwe rijksweg A16
moet schilder Henk Chabot worden
herdacht. De eerste aanzet ligt er al.

▲ Het werk De brand van Rotterdam. COLLECTIE GEMEENTE ROTTERDAM

ROTTERDAM-OOST
RO

6 donderdag 30 augustus 2018

ROTTERDAM Leefbaar
Rotterdam is bezorgd over
het feit dat in de stad op-
nieuw een zorg restaurant
dicht moet. Dit keer gaat
de horecazaak in woon-
complex Kristal in Nesse-
lande sluiten. Zorg instelling
Humanitas heeft laten
weten dat de eetgelegen-
heid per 1 oktober niet
meer open is. ,,Het is vre-
selijk triest dat 300 oude-
ren in Nesselande deze ge-
waardeerde voorziening
kwijt dreigen te raken”,
zegt raadslid Michel van
Elck. Hij heeft een raads-
debat aangevraagd dat 6
september moet worden
gehouden.

‘Weer horeca
ouderen dicht’

Wethouder bij
Streekmuseum
KRIMPEN A/D IJSSEL De
kersverse wethouder
 Kirsten Jaarsma mag Open
Monumentendag 2018
openen. Jaarsma (Stem
van Krimpen) verricht
 zaterdag 8 september de
officiële opening bij het
Streekmuseum aan de IJs-
seldijk 312. Tijdens Open
Monumentendag zijn er
 allerlei activiteiten rond het
museum. Om 10.00 uur be-
gint een brocantemarkt
waar veel vintage-spulle-
tjes zijn te vinden, bijvoor-
beeld voor in huis of in de
tuin. De historische vereni-
ging verzorgt een lezing en
er wordt een film vertoond
over de Algerabrug. De
Open Monumentendag
duurt tot 16.00 uur. 

IJssel Armada
krijgt vervolg
CAPELLE De IJssel Ar-
mada op de Hollandsche
IJssel krijgt volgend jaar
een vervolg. Dat melden de
organisatoren van de
Stichting Hollandsche IJs-
sel Altijd Anders. De eerste
editie van afgelopen zon-
dag trok eigenaren van
tientallen boten en scheep-
jes naar de rivier voor een
gezamenlijke tocht vanuit
IJsselstein en Capelle aan
den IJssel naar Gouda. 
De tocht was mede be-
doeld om aandacht te vra-
gen voor de recreatievaart
op de IJssel en dan met
name voor meer scheeps-
hellingen en aanlegplaat-
sen. ,,Volgend jaar krijgt het
zeker een herhaling, maar
dan niet op de laatste dag
van de zomervakantie.”

Pallieter schenkt 130.000 euro

▲ Rein Lander, oprichter van
Pallieter. ARCHIEFFOTO

CAPELLE De Stichting Pallieter
uit Capelle aan den IJssel doneert
bijna 130.000 euro aan goede doe-
len. Afgelopen zaterdag organi-
seerde de stichting een feestavond
in het Isala Theater ter ere van op-
richter Rein Lander. Die overleed
afgelopen maart.

Zijn vrouw, Phyllis Lander, gaat
door met de stichting. Tijdens de

feestavond zijn cheques uitgereikt
aan tien projecten. Al het geld
wordt besteed aan projecten die te
maken hebben met zieke kinderen.
Rein Lander zette zich jarenlang in
voor zieke kinderen. Zo haalde hij
ook het kinderhospice naar Capelle,
in de Pallieterburght.

Nu komt er een Rein Landerhuis
naar Spijkenisse, een initiatief van

Citykids. In dit Rein Landerhuis
komt in elk geval een verpleegkun-
dig kinderzorghuis met 24-uurs
verpleging en een verpleegkundig
kinderdagverblijf. 

Pallieter schenkt bovendien 5000
euro aan het IJsselland Ziekenhuis
voor de aanschaf van een speciale
eetstoel voor kinderen met
 voedingsproblematiek. 

▲ Een impressie van het ‘Land van Chabot’. ILLUSTRATIE OBSERVATORIUM
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ROTTERDAM-OOST 7
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donderdag 30 augustus 2018

Caravanstallingen worden legaal
NIEUWERKERK De gemeente
Zuidplas wil twee caravanstallin-
gen in kassen aan de Verbindings-
weg in Nieuwerkerk legaliseren.
Momenteel zijn ze strijdig met het
provinciale beleid, maar Zuidplas
wil de bestemming wijzigen in
bedrijfsbestemming.

De kassen worden dan deels
vervangen en deels verbouwd tot

bedrijfsgebouwen. ,,Het geheel
wordt op een groene manier inge-
past”, aldus b en w. ,,Ook is het de
bedoeling dat er zonnepanelen op
de bedrijfsgebouwen komen.”

Het huidige bestemmingsplan,
dat in 2009 werd vastgesteld, kent
voor deze locatie een zogeheten
wijzigingsbevoegdheid. Die maakt
de verandering naar bedrijfs -

bebouwing mogelijk. Het college
maakt daar nu gebruik van. 

Voor andere locaties in Zuidplas
waar caravans in kassen worden
gestald, bestaat de mogelijkheid
tot wijziging van het bestem-
mingsplan niet. In die plannen
zijn geen toekomstige bedrijven-
terreinen voorzien, zoals aan de
Verbindingsweg wel het geval is.

veel werkte. Beroemd is zijn schil-
derij van de brandende stad in mei
1940, gemaakt vanaf de Rotte. ,,Hij
was een bescheiden man en
woonde in een bescheiden huisje
aan de Rottekade.’’

Het beoogde nieuwe Land van
Chabot in het Terbregseveld zou
een blijvende herinnering moeten
worden aan de kunstenaar Chabot.
,,Dat kan een kunstzinnige en ook
recreatieve bestemming worden
langs de Rotte.’’ Het groene gebied
ten westen van de bebouwing van
Ommoord wordt bij de herinrich-
ting ook  opgehoogd met heuvels.
Reutelingsperger denkt aan een
uitzichtspunt met vandaar zicht
op de stad Rotterdam, de Rotte en
de verdere omgeving.

Naamgeving
De man van het Observatorium
gaat nog verder. ,,Ik heb begrepen
dat die tunnel Rottemerentunnel
moet gaan heten. Dat willen we
veranderen in Chabot-tunnel.
Desnoods wordt het de Prins
Alexander-tunnel.’’

De plannenmakers zijn al in
overleg met de gemeente Rotter-
dam en Rijkswaterstaat. ,,Wij heb-
ben het idee dat dit wel kan aan-
slaan. Rijkswaterstaat was vroeger

een club van ingenieurs, tegen-
woordig kijken ze ook wel verder’’,
aldus Reutelingsperger. Ook het
Centrum Beeldende Kunst (CBK)
en de cultuurscouts Hillegersberg-

Schiebroek en Prins Alexander
werken mee aan het project.

Zaterdag is er een wandeling
met symposium door het gebied
van Chabot. Daar doen 25 mensen
aan mee. Bij een succes volgen
meer bijeenkomsten, stellen Cha-
bot Museum en Observatorium.
,,We willen allereerst in gesprek
met bewoners, belanghebbenden
en betrokkenen, waar kan dat
 beter dan in het gebied zelf?’’ De
wandeling begint om 10.45 uur
aan de Varenhof in Rotterdam-
Ommoord.

▲ Het Terbregseveld met onder de Rotte: de plek voor het ‘Land van Chabot’. FOTO JOOST VAN HOUDT

Rijkswaterstaat was
vroeger een club van
ingenieurs, nu kijken
ze ook wel verder
–Ruud Reutelingsperger

BAND

De plannen voor
het eerbetoon aan
Chabot beslaan
niet alleen Rotter-
dam-Ommoord en
Lansingerland. Het
Chabot Museum
wijst erop dat er
vooral een histori-
sche band was tus-
sen Henk Chabot
en Hillegersberg.

,,Het eerste Chabot
Museum stond in
Hillegersberg, Cha-
bot had destijds
veel contact met
mensen die hier
woonden. Hij ligt
hier ook begraven’’,
zegt Angela Ver-
schelling van het
museum. Voor de
verkenning van de

plannen is er con-
tact met verschil-
lende partijen: de
gemeente Rotter-
dam, Rijkswater-
staat en de ge-
biedscommissies.
,,Zeker de cultuur -
scout Hillegersberg-
Schiebroek heeft dit
mogelijk gemaakt’’,
aldus Verschelling.

Hillegersberg speelt voorname rol
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Struinen
September 2018 Observatorium/ Chabotmuseum ism 
Cultuurscout Hillegersberg/Schiebroek.
Struinen door de polder en noteren wat je ziet of voor je ziet. 
25 deelnemers dragen met een uitspraak bij aan de toekom-
stige opgave voor het Land van Chabot.
Mensen vertalen – voor zichzelf en voor anderen – hetgeen 
ze zien in woorden; en de woorden roepen weer beelden 
op. Het is boeiend om te ontdekken welke woorden er naar 
boven komen bij een zintuigelijke ervaring van het landschap 
en hoe die weer tot tastbare of beleefbare ingrepen kunnen 
leiden. De wereld van de kunst heeft een steeds belangrijkere  
(en zeer terechte) opgave om ‘inclusief’ te zijn. Het is de uit-
daging om mensen te betrekken bij kunst in de openbare 
ruimte en daarmee bij de veranderende leefomgeving.
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Het gaat dus gebeuren.
Tunnel en weg door het prachtige landschap waar mijn oom 
zo van genoot.
Van dat geweldige stuk natuur waarin hij woonde is nog 
maar een flinter over.
Er is nog zoveel natuur zo dichtbij de grote stad.
Je voelt de aanwezigheid van de stad, maar ook de leeg-
heid van een 19e eeuws landschap. Chabot zag een groene 
loper, wij zien een groene loper met hoogbouw achter de 
bomen. Een behouden klein stukje poldergebied en stukje 
geschiedenis van Henk Chabot.
Laten de bouwers toch vooral het schilderij van Chabot als 
inspiratie nemen.
Weinig beweging, rust, ruikt lekker, insecten, glooiend.
Een smalle rivier door traag Hollands landschap is nu een 
land vol onrust.
Het gebied spaarzaam openstellen voor wandelaars, alle 
ruimte aan weidevogels en insecten. Een pracht stiltegebied 
met natuur zonder recreatie.
Behoud van uitstraling Rotte. Zo min mogelijk paden.
Het zal hier zijn zoals het aan de Rottekade is.
Juist improductieve en onbestemde landschappen zijn van 
toegevoegde waarde.
De volgende generatie ziet een historisch monument: zo was 
het vroeger buiten Rotterdam. Vestig het Chabotmuseum in 
het Land van Chabot in samenhang met de tunnelmond.
Doe niks met informatieborden. Nodig dieren en planten uit. 
Maak het botanisch rijker. Landschappelijk goed ingepaste 
infrastructuur in een eclectisch landschap.
Volgende generatie ziet verleden en heden, een voorstelling 
hoe het was, geniet in het heden. Liefst zo open mogelijk, 
ademruimte, ruig.
Wat verloren gaat aan beton, moet terug te vinden zijn.
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Hoofdstuk 3: 

Rondom

Een oog voor wat zich op de achtergrond 
bevindt, een oog voor detail. 

Een wandeling rondom het Land van  
Chabot en de veranderende horizon. 
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1  Het vrijblijvend uitzicht van Henk Chabot’s huis

Aan het hek van de voortuin van een boerderachtige woning 
aan de Rottekade is de herinneringsplaquette van Henk 
Chabot bevestigd. Hier woonde de schilder en beeldhouwer 
van 1935-1949. Van hier zie je uit over de rivier de Rotte 
heen op een strook laagland omringd door woonflats, dijk-
huizen, paardenstallen en een verkeersknooppunt. Als aan 
die ruimte straks een snelweg toegevoegd is, dan zie je nog 
steeds de snipper weiland en luchten en kijk je nog steeds 
tot aan de horizon, ook al wordt de blik door glazen geluids-
schermen naar de fly-overs van het Terbregseplein gediri-
geerd. Die snipper land en lucht verlenen we de status van 
Land van Chabot. Wat wij hier zien, heeft hij gezien. Hoe zou 
hij nu kijken? Hoe kunnen we door zijn ogen kijken? De blik 
op het land is het monument.
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2  De witte brug over de Rotte

Vanaf de brug gezien vormen de daken van de huizen aan 
de Rotte de horizon. We kunnen op Chabot’s schilderijen de 
huisnummers aanwijzen. Dit huis is er nog, dat is weg en dat 
weidse land eromheen is nu vol. We kunnen door de verge-
lijking bevroeden hoe stil en afgezonderd de tuinders, boe-
ren en die ene schilder destijds leefden. Waar zien we nu 
op uit als we over het rustieke riviertje heen zien? Hoe noe-
men we dit? Suburbia, Rotterdam’s buitenwijken, de stad 
Alexanderpolder, de periferie, het Rotte-recreatiegebied, de 
plezierrivier, gemeente Lansingerland of het metropolitane 
landschap van de Randstad par excellence?

Wat betekent Chabot?
Lange haren aan de borst en de hals, een donderpad (vis),  
een Armagnac merk en een rivier in Frankrijk.
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3  Gemaal Ommoord

De pompen onderaan de dijk van de Rotte maalden ook in 
de tijd van Henk Chabot de diepe Alexanderpolder leeg. Het 
schilderij Inundatie zegt ons dat hij de precaire leefomstan-
digheden ver onder zeeniveau kende. Zet de raderen van het 
Waterschap stil en het land gaat kopje onder. De lucratieve 
veenafgravingen lieten langs de Rotte grote meren achter. 
Door bemaling kon het land nogmaals geëxploiteerd worden 
en daarmee zette de Grote Verzakking in, waardoor heden-
tendage de ideale waterhoogte van Gemaal Ommoord vol-
gens het Peilbesluit -6.7 meter bedraagt. Zelfs de dijken van 
de Rotte liggen onder zeenivieau. Inundatie is nu ondenk-
baar, er is in de waterige laagte een stad gebouwd waarin je 
pas op de derde verdieping van een gebouw droge voeten 
zou houden, als het ooit zover komt. Hoe schilder je een 
stad onder zeeniveau?

Klein Amazone. De snelweg is een barriere van steen, aarde, 
asfalt, geluidswallen. Doorkijkjes verschaffen je misschien nog 
hier en daar doorzichten op het landschap. Een gat in een dam-
wand toont de Kleine Amazone.
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4  Eiland in het bos

Al het water dat uit de lucht op straat valt, komt in het 
riool terecht. In de onbebouwde delen van polder wordt 
het hemelwater via greppels, sloten en weteringen naar het 
gemaal afgevoerd. Het Waterschap noemt dit “ons water-
systeem.“ De oostgrens van het Land van Chabot is een 
natuurlijke grens; een zeer brede wetering, of noem het 
tocht of boezem.

Wat betekent het als we op de topografische kaart er geen 
naam en geen aanduiding van vinden? We noemen het voor 
nu naar hetgeen we zien en wat het doet: een water dat een 
stad ontwatert. Hier is het watersysteem zo grootschalig dat 
er een eiland in past. Wie zich niet direct bewust is van het 
systeem kan zich verheugen in de aanblik van verwilder-
de aanplant, watervogels en de onbereikbaarheid van het 
eilandje Chabot zou hier niet zijn gaan zitten, er is geen lucht 
te zien. Hij is de schilder van de horizon.
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5  Bos aan de overkant van de Rivier 

Ommoord is een compositie van een rechthoekige wegen-
structuur, gehoekte galerijflats, vierkante parkeerterreinen 
en vele boomrijke velden, bosschages en waterpartijen. Na 
vijftig jaar is her en der het ideaal van een woonwijk met 
goed openbaar vervoer en een levendig winkelcentrum in 
het groen te zien. In het westen grenst Ommoord aan het 
Land van Chabot, dat vanaf het begin ontoegankelijk was 
voor de inwoners van de buitenwijk, omdat de gemeente-
werf en de grondbank aldaar afgesloten domeinen vorm-
den. Om het zicht op de rommelige achterkant te ontrek-
ken werd een langwerpig bos aangelegd in de heemtuinstijl 
– inheemse soorten, geen bloembedden of grasvelden, wei-
nig onderhoud, geen verharding. Een plek waar De Natuur 
op een minimum aan voorwaarden zijn gang mag én moet 
gaan. Op den duur verdween door de ongetemde groei van 
de spontane vegetatie het verschil tussen de grondbank 
en de heemtuin en vielen van weerzijden de bomen in het 
water dat de woonwijk van de werf scheidde. Nu alles op de 
schop gaat vanwege de komst van de snelweg, vallen er gro-
te gaten in het wilde begroeiing en zien we wat de kracht van 
successie is. In geen tijd was, waar de Mens wegbleef een 
Wildernis ontstaan. Tot menselijke afwezigheid kan altijd 
weer opnieuw besloten worden. Dat wordt altijd beloond.
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6  Bruggen en kruispunt naar de Wildernis

Het toegangspad dat van de woonwijk Ommoord naar de 
heemtuin leidt eindigt op een T-splitsing. Hier kunnen 
we met zeker gemak in de toekomst kijken. Het is vrijwel 
ondenkbaar dat het Land van Chabot niet voor de vele tien-
duizenden inwoners van Ommoord en Alexanderpolder 
ontsloten wordt. Hier zal wel een brug over het Water zon-
der Naam gemaakt worden, waarlangs voor vele fietsers de 
kortste weg tussen de stad en de buitenwijk voert. En daar-
mee wordt voorheen de Wildernis en pasant aangesloten op 
het metronetwerk van Rotterdam! Het eindpunt van de A-lijn 
ligt op vijf minuten loopafstand.
Meer nog, deze evidente ontsluiting doet beseffen dat 
momenteel het Land van Chabot aan alle kanten ontoegan-
kelijk is. Er voert in de plannenmakerij vooralsnog geen weg 
naar toe. Zouden er meerdere toegangen komen naar de 
zomen van de snelwegtunnelingang in het weiland dan wordt 
de afgesloten periferie van particulier eigendom een omslo-
ten open terrein temidden van grootstedelijk leven. Dan ont-
staat in potentie een metropolitane tuin – een urbane oase 
in grootstedelijke omgeving waarin de krachten en de land-
schappen van de metropool zichtbaar worden. Het Land van 
Chabot als een oog in de storm; of een reservaat van open-
heid, een beschermd gebied vanwaar op de horizon de stad 
onder de hemelkoepel zichtbaar is.

60 hectare

Laagste punt - 6.49 NAP
Hoogste punt + 6.09 NAP

Dichtsbijzijnde bioscoop 5.8 km
Dichtsbijzijnde kinderdagverblijf 600 m
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7  Kruising

Bij de oneindig brede President Rooseveltlaan, die de smalle 
zuidzijde van het Land van Chabot vormt, voel je de haak-
se hoeken van de tekentafel aan den lijve. Hier grenst het 
patroon van de poldersloten en het raster van de stadsuit-
leg aan de kleinschalige opeenhoping van straatjes en steeg-
jes van gehucht Terbregge. Die twee systemen zijn niet ver-
enigbaar, zodat je op weg van de stad naar de buitenwijk een 
haakse bocht moest worden aangelegd. De korste weg naar 
de stad is op zijn beurt weer niet verenigbaar met een haakse 
bocht, zodoende raakt je oriëntatie in de war. De stadsont-
werpers tonen zich hier van hun rigide kant. De haakse bocht 
opent vanuit de stad gezien majestueus het zicht op een lan-
ge verkeerslaan dwars door Ommoord. Vanaf de buitenwijk 
echter word je richtingsgevoel op de proef gesteld door een 
benzinepompstation en de achterkanten van ballenbakken 
en opslaghallen. De hooggelegen snelweg die vanaf een via-
duct over de Rooseveltlaan de diepte van de tunnel onder de 
Rotte induikt, scheidt het Land van Chabot in twee delen dat 
als een hoefijzer om de tunnelmond ligt en de massieve snel-
weglichamen met fragiele rivierdijkjes verbindt.

1300 direct omwonenden
3.500 auto’s gemiddeld per uur

Gemiddeld inkomen € 30,600,00



29

8  Particuliere ruimtelijke ordening aan de Rotte 

Aan de westzijde van het Land van Chabot ligt een ech-
te stadsrafelrand met tennisbanen, hondenuitlaatvelden, 
paardenstallen en schuren. De wegen zijn niet verhard, 
klaarblijkelijk behoort dit niet tot de stad, maar is het even-
min privéterrein. Het Land van Chabot dat hier vanaf de fiets 
onzichtbaar is, wordt voor wie afstapt al snel een fenomeen. 
Zonder planning, zonder visioenen en zonder voorzieningen 
is dit een fascinerend gebied geworden.. Deze zeldzaam-
heid van particuliere ruimtelijke ordening zal nog wel even 
de onbestemde status behouden en in het Land van Chabot 
met zijn tunnel en geluidsschermen voor een wonderlijk 
contrast zorgen. Pionieren en stedenbouw zonder steden-
bouwers en architectuur zonder architecten.

Voor en Na. De aanleg van een snelweg brengt een herinrichting 
van een keten van leefomgevingen met zich mee. Ter hoogte 
van Terbregge Was de grootste zorg misschien wel de lineari-
teit van het Rotte-landschap te bewaren. De lijn van de machti-
ge snelweg mag mag die poëtische lijn van de rivier kruisen en 
schaden. zodoende wordt er een tunnel onder de rivier en de 
aanliggende dijken en kwelderpolders aangelegd.
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9  Het water is overal en nergens

Van 1931-1938 werden naar ontwerp van de architecten van 
Doorn en Hoogeveen 100 goede en goedkope arbeiderswo-
ningen langs de Rotte en aan de oostzijde van Terbregge 
gebouwd. Dit gehucht in een gehucht heeft zijn eigen speel-
tuin met grote speeltoestellen. Een brede sloot, pal achter 
de Rottedijk, geeft uitzicht op de achtertuinen van de tot 
villa verbouwde dijkhuizen. Het woningbestand rondom het 
Land van Chabot varieert tussen bescheiden en betaalbaar 
en prachtvol en poenig.

Trash Painting. Stad en vuilinis horen bij elkaar. De gemeen-
schap heeft opruimplicht. Om mensen te lokken naar de vuil-
nisbak wordt alles uit de kast getrokken. In Terbregge gooi je je 
vuilinis weg, tussen geparkeerde auto’s met zicht op een stukje 
oorspronkelijk en arcadisch landschap. 
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10  Bel Air en Verboden Toegang 

Lang niet alle dijkhuizen aan de Rotte worden vergroot, ver-
bouwd, vernieuwd. De rustieke ligging aan het water nabij 
de stad zorgt hier en daar voor forse particuliere investe-
ringen, maar het overgrote deel van de bescheiden huizen 
herinnert aan de tijden dat hier geen stedelingen woonden. 
Deze huizen vormen vaak een coulisse van daken in de schil-
derijen van Chabot. De noordgrens van het Land van Chabot 
bestaat uit dijkhuizen op de helling van de dijk tussen rivier 
en kwelsloot. De voortuinen van de Linker Rottekade liggen 
op -0.30, de achtertuinen op -7.10 NAP.

Menu aan de Rotte 
Circa 1950

Er was in die tijd redelijk weinig te eten, wat er wel was? 

Vooraf een soep. Zondags werd een grote pan soep gemaakt, 
waarschijnlijk vaak groentesoep.

Hoofd: aardappelen, groenten, vlees. 

Verder werd in huize Chabot Thé complèt gepresenteerd 
bestaande uit stevig getrokken zwarte thee met wafeltjes  
van jamin met een chocolaatje erop, soms nog kaakjes erbij.

‘s Avonds soepé zoals het genoemd werd; in stukjes gesneden 
gemengd fruit dat de kinderen in bed kregen voor het slapen gaan.

Glanzende witte puntjes (broodjes) met dik roomboter kwamen 
er pas ruim na de oorlog.
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11  Paardenlaan

Eén hoek van Het Land van Chabot lijkt zich aan de ruim-
telijke ordening van de overheid te onttrekken, al was het 
maar omdat de weg die erdoorheen loopt geen naam heeft 
en onbestraat is De indruk van de buitenstaander is dat 
al wie hier land bezit, kan doen wat ie wil, maar zich hier 
gevestigd heeft om paarden te houden. Elk perceel bestaat 
uit weiland, een zandbak en een stal. Het is een wereld op 
zich. 
De nieuwsgierige mens overkomt een spanning tussen ver-
ademing en onzekerheid. Je weet niet tot hoever je geduld 
wordt, je weet niet of het privé of openbaar terrein is. Het is 
niet duidelijk of hier gewoond, gewerkt of gerecreërd wordt. 
Door die onzekerheid word je je van de geconditioneerde 
blik gewaar. Dit is de fameuze rafelrand van de stad, hier is 
de ruimtelijke ordening een zaak van de burger, zo lijkt het. 
Je zou willen dat ie in alle windrichtingen de stad omsloot. 
De taferelen en afwisseling in bebouwing en landgebruik zijn 
een verandeming voor de één, voor de ander een rommeltje 
Schilderachtig is het woord. Zou Chabot dit hebben willen 
vastleggen? Ja, vanwege het licht en kleuren. Nee, er is geen 
menselijk leed, en ook geen dierenleed te bespeuren.

Geheime boodschappen. DAMW, 2102, DW, 1 meter en een 
boorgat in het asfalt. De eerste mens liet ook al geheimzinnige 
tekens na. 
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12  Zoetwatermossel 

Langs de oevers van de Rotte liggen enorme hoeveelheden 
schelpen lijkend op grote mossels. Mosselen in de Rotte? 
Jazeker, de zoetwatermossel die als niet eetbaar wordt 
beschouwd. De zoetwatermossels, driehoeksmossel en 
de schildersmossel, worden gebruikt in alarmeringssyste-
men voor watervervuiling. De mossels zitten vast aan een 
apparaat dat een seintje geeft wanneer de mosselen hun 
klep dichtdoen. Het openen en sluiten van de kleppen geeft 
een milieuverandering aan. Dat kan een verandering van 
temperatuur zijn, of een gifwolk. De mosselmonitor, zoals 
het apparaat heet, wordt gebruikt om de waterkwaliteit te 
bewaken in rivieren, bij fabrieken waar afvalwater uitkomt, 
of die koelwater gebruiken.
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Hoofdstuk 4: 

Een dag  
in het Land 
van Chabot

Illustraties en Verhalen
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A

Een mysterieuze open plek, in een spontaan ontstane 
wildernis die hier onaangeroerd ligt sinds 1960
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Dag 1
De Poorten N-O-Z-W, 12.00 uur

Een groep landschappers, beleidsmakers, natuurvrienden 
en ondernemers hebben zich verzameld boven op de blau-
we brug en kijken naar het Land van Chabot. Vol trots ver-
telt de achternicht van Henk Chabot over haar oudoom die 
hier werkte en leefde. Zij heeft, als geen andere bewoner uit 
de omgeving, de veranderingen gezien die deze plek heeft 
doorgemaakt. Ze vertelt over de polders, de luchten, de 
boeren en tuinders die hier eens waren en over hoe Henk 
Chabot een markante persoonlijkheid was op de grens van 
Hillegersberg en Bergschenhoek. De groep loopt door en 
betreedt wat sinds kort Het Land van Chabot heet. Stevig 
schoeisel is vereist want, zoals het ook een goed kunste-
naar betaamt, er zijn geen gebaande paden in het struin 
gebied rondom de tunnelingang van de Rottemerentunnel. 
Stap voor stap verdwijnt de horizon van de stad, je begeeft 
je 6.0 meter onder zeeniveau! Langzaam maar zeker wordt 
je blik naar boven gewendt zonder dat je je daar bewust van 
bent. In de stad is de weisheid van dee lucht nog slechts 
her en der te ervaren. Hier omringt deze je en ligt als een 
dak boven het Land van Chabot. Op een goede dag, wolken 
en zon, is het haast magisch realistisch. Je voelt de verbin-
ding tussen hemel en aarde en zoals op de schilderijen van 
Chabot waar de elektriciteits palen het verticale element 
vormen, zo staan hier ook palen die de verbinding symbo-
liseren. De Rotte wil een metropoltain park worden in de 
verstedelijkte omgeving van Rotterdam, Lansingerland en 
de Zuidplaspolder. Het Land van Chabot is een uitnodiging 
en die begint bij de Noordpoort, Oostpoort, Westpoort of 
Zuidpoort.
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Dag 2 
De Paarden, 20.00 uur 

De paarden worden gevoerd. Een dagelijks ritueel dat 
gedaan moet worden en van alle tijden is. Laarzen aan, 
emmers in de hand, hek open, eten strooien en paarden 
die op je af komen lopen. Een aai over het hoofd, hek dicht 
en weer naar binnen. Een regenbui kondigt zich aan. Het 
Land van Chabot is zo’n soort plek die zeldzaam dichtbij de 
oprukkende stad ligt. De Rotte zelf zal er nog wel enige tijd 
liggen maar het groen, de weilanden, de polders, de weids-
heid zijn al grotendeels verdwenen en zullen nog verder ver-
dwijnen langs de Rotte ondanks alle goede bedoelingen. 
Rituelen die gaan over de verbinding van mens en natuur 
kun je, klein of groot, proberen te koesteren en bewaren 
waar mogelijk. Een paard in de wei, rommelige stedelijkheid 
langs de Rotte, op en over het water gaan, even op adem 
komen en kijken naar de veranderende wereld om je heen.
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Dag 3 
De Wandeling, 17.00 uur

Ik werk in Rotterdam Zuid en woon sinds kort in 
Lansingerland. Berkel en Rodenrijs om precies te zijn. 
Aangezien het OV nog niet helemaal op orde is moet ik helaas 
de auto nemen. Aan de Ankie Verbek Ohr laan verdwijn ik in 
de Rottemerentunnel om er bij het Terbreggseplein weer uit 
te komen. En dat heen en weer. Sinds kort staat er aan beide 
kanten van de tunnel een bord. Iets met Henk Chabot, pol-
ders, Rotte en ik wist eigenlijk niet wat dit betekende todat 
ik op een zondag, niets te doen, maar eens ging kijken. Ik 
fietste naar de Rotte vanuit Berkel en kwam aan bij de blau-
we brug. Ging omhoog en herkende de uitnodigende entree 
tot het Land van Chabot. Ik parkeerde mijn fiets en loop het 
weiland in. Best vreemd. Normaal mag je alleen op paden 
lopen of fietsen maar hier werd uitdrukkelijk gevraagd door 
het weiland te lopen. Even opletten op de paarden uitwerp-
selen en de oneffenheden in het landschap. Als je zo struint 
ruik je het gras en de bloemen en hoor je het ruisen van 
bomen of is dat de snelweg waarop ik zelf iedere dag rij? 
Om een of andere reden loop je naar het midden van het 
stuk land. Waarom? Er lijkt daar iets te zijn. Aangekomen 
kon ik zitten in een eigenaardig paviljoen-achtige construc-
tie. “Kunst? Zal wel” dacht ik. Wel aangenaam. Je blik 
wordt getrokken naar de lucht en de horizon. Je voeten op 
de aarde. Ik snap wel dat hier soms mensen iets met Yoga 
gaan doen. De autotunnel ervaar je wel maar gek genoeg 
past het ook weer wel op deze plek. Ik rij tegenwoordig toch 
met een ander gevoel door de tunnel nu dat ik weet waar-
onder ik door ga.
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B

Een expressief patroon van lijnen in de polder. Dijken en 
sloten, hoog en laag, vormen samen een water struin tuin.
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Dag 4 
 

Het Museum, 11.00 uur 

Zoals de wereld verandert, zo verandert Rotterdam; onver-
mijdelijk. Lopend door het Chabot Museum zie ik de polders 
die ooit om de stad heen lagen. Vastgelegd in kleur maar 
ze ademen ook geuren en geluiden, weerspiegelen licht en 
donker en voelen koud of warm aan. Landschapsschilders 
willen met hun werk een moment in de tijd vastleggen voor 
de eeuwigheid en doen dit door je mee te nemen met hun 
een eigenzinnige blik. Kijk naar wat ik zie en ga met mij mee. 
Zie de details die een landschap bepalen. Grootste gebaren 
en kleine details. Bij Chabot zijn dat wat mij betreft de daken 
van de boerderijen en de palen die verticaal in het land-
schap staan. Waarom zou je deze zo prominent schilderen? 
Wat vertelt dit over onze relatie met de hemel en de aar-
de? Daken beschermen ons tegen het weer maar creeeren 
ook een gebouwde horizon. Dijken en bomenrijen vormen 
vaak langgerekte horizontale lijnen. Bebouwing zorgt voor 
een exentriekere horizon; hoog, laag, smal, breed, glas en 
beton. De palen vormen ook een lijn die je kunt volgen. Een 
route langs water en wegen, voor huizen en tussen bomen. 
Ze lijken een uitnodiging te behelzen om te gaan wandelen 
en bij iedere paal stil te staan. In een kleine zaal is een ten-
toonstelling te zien over het Land van Chabot. Een land-
schaps kunstwerk. Daar moet ik maar eens heen!
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Dag 5 
De Nachttuin, 02.00 uur 

Het constante gezoem van auto’s op de A16 Rotterdam 
vervaagt. Het wordt sitl in het Land van Chabot. De zojuist 
gevallen regen doet het weiland goed en een lichte mist 
hangt over de plek. De flora en fauna ademen even op nu 
dat de mensen gaan slapen. Geritsel van egels, muizen en 
tegen de verlichte nachthemel zie je de vleermuizen vlie-
gen. Het is niet donker, dat kan nergens meer in de stad 
maar donker genoeg om je even volledig buiten de stad te 
wanen. Het Land van Chabot heeft een nachttuin. Een cir-
kel vormige lage ommuring met beplanting en insecten die 
vooral ’s nachts tot leven komen. De ommuring zorgt dat je 
zo min mogelijk last hebt van de lichtvervuiling. Het is een 
rustgevende plek die (gelukkig) maar door zeer weinig men-
sen bezocht wordt. 
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Dag 6 
Een Park, 16.00 uur 

Hoe kun je een landschap in woorden vatten? Ik zie een 
stuk aarde van 20 (?) hectare doorsneden door een snel-
wegtunnel. Ik zie de Rotte meanderend van de oorsprong in 
Moerkappelle tot de Leuvehaven in Rotterdam met nieuw-
bouwwijken, recreatiegebieden, oude dijkwoningen en rom-
melgebiedjes. Ik zie een groen-blauwe verbinding die func-
tioneert als ‘uitlaatgebied’ voor stedelingen en dat vanaf het 
water tussen rietkragen en vol van zoetwatermossels weer 
heel anders oogt. Ik zie skiers op kunstmatige heuvels en 
bezwete roeiers op het water. Ik zie fietsers in moordend 
tempo over de dijk razen en wandelaars door het Lage 
Bergse Bos gaan. En dan zie ik een denkbeeldige grens die 
om het Land van Chabot is getrokken als ode aan de schil-
der en als landschapskunstwerk dat het veranderende pol-
derlandschap wil agenderen. Hoe benoem je zo’n plek? Het 
land van Chabot is een kleine bestemming, een tuin haast, in 
een groot(s) door mensen handen aangelegd metropolitaan 
park - wat dat ook mag zijn. 
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C

Verdwijnen in de polder. Laag, lager, laagst.
Je ziet alleen nog maar ‘de wijde hemel’.
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Dag 7
07.00 uur. De Kleine Amazone

Op een dag kwamen de bulldozers in het Terbreggseveld. 
In een tijd dat overheden nog niet van participatie of bur-
gerbetrokkenheid hadden gehoord werd begonnen met de 
snelweg van Dordrecht naar Haarlem, langs Zoetermeer 
(dat ook nog nauwelijks bestond) en Leiden. Het liep echter 
snel anders. Nadat er een grondlichaam gestort was liep het 
project toch spaak en werd besloten om het plan van de A16 
uit te stellen tot nader order. 
Beton en asfalt werden snel overgenomen door de natuur. 
Er onstond een wildernis, een Rotterdams Amazone gebied 
waar niemand meer kwam en niemand voor zorgde. Bomen 
en struiken vormden een dichte onbetreedbare wildernis die 
wachtte op wat komen ging. Omringd door watergangen is 
het een gesloten gebied. Zou hier ooit nog iemand geweest 
zijn in deze kleine wildernis zo dicht bij de stad; de kleine 
Amazone.
En in die wildernis heb ik een plek gevonden. Ik heb daar een 
onderkomen gebouwd van al dat waat op mijn pad kwam. 
Ik schrijf, slaap, zit en kook daar. Niemand die mij ziet. 
Niemand die mij hoort. Voor zonsopgang en na zonsonder-
gang verdwijn ik in deze wildernis om even te vluchten van 
alledag. Overdag struin ik door stad en land en ruik, luister 
en zie. Deze kleine beschutte plek in de wildernis voelt als 
ware ik een van de eerste pioniers die dit stuk aarde ontdek-
ten en zich neder zetten. Illegaal? Wellicht. Ook dit stukje 
Rotterdamse wildernis zal wellicht verdwijnen. Hoop dat het 
aan de aandacht ontsnapt en anders….laat ik een open plek 
maken in het bos. Een open plek en mensen uitnodigen om, 
samen met mij, te ontsnappen aan alledag.
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D

Boven op een heuvel het panorama Land van Chabot. 
Kijkend naar de horizon van een permanent veranderend Rotterdam
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Dag 8
Panorama Chabot, 00.00 - 24.00

Twee infrastructrele werken (nat en droog) vormen de hoof-
daders in het landschap. De snelweg en de rivier. Er is een 
plek gemaakt in het Land van Chabot van waaruit je bei-
de kunt zien maar die tegelijkertijd ook zichtbaar is vanaf 
de snelweg en de rivier. Je kijkt ernaar toe, je kijkt er van-
daan in de beste tradities van belangrijke gebouwen of land-
marks op het hoogste punt. Het bouwwerk dat een hybri-
de is van kunst en architectuur - arti-tecture - verleidt je tot 
een bezoek. Van verre lijkt het groot, je loopt er naar toe 
en de schaal veranderd weer. Het is een vage schets boven 
op de berg. De tekening wordt kleiner en groter naarma-
te je dichterbij of verderaf staat. Eenmaal aangekomen is 
het een imposant bouwwerk temidden van het geweld van 
de veranderende stad. Chabot werkte vanuit een klein ate-
liergebouw, achter zijn huis, aan de schilderijen waarin “de 
wijde hemel over het verre land koepelt” (bron; uit de film 
het Land van Chabot). De wijde hemel is gebleven. Het ver-
re land is verdwenen tenzij je op een zonnige dag aan de 
horizon de skyline van Den Haag ziet liggen en de eerste 
torens van Zoetermeer. In de schilderijen van Chabot zijn 
twee terugkerende elementen die de verbinding maken tus-
sen hemel en aarde. De elektricitetspalen en de daken van 
de huizen en boerderijen aan de Rotte. De ene prikt in de 
aarde en raakt de wolken. De ander biedt bescherming en 
maakt ruimte. Een ode aan Chabot is een arti-tecture van 
palen en daken die je blik richt op de veranderende hori-
zon. Wat bevindt zich precies tussen hemel en aarde. In de 
schilderijen is dat ook een vaag gebied en moeilijk te vatten 
als schilder. Het beeld wil je de veranderende wereld om je 
heen laten zien en ervaren. Ieder jaar verandert het uitzicht 
onvermijdelijk. Ieder jaar kom je weer eens kijken, legt het 
vast met je smartphone - schilderen doen we niet meer - en 
legt het naast het beeld van het vorige jaar. Je map op pin-
terest wordt een tijdslijn van een plek te beginnen bij Chabot 
in 1940. 
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Hoofdstuk 5: 

Utopie /
Dystopie
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Utopie/Dystopie
Langs de Rotte zie ik hoge bomen staan. 2040

Het Land van Chabot staat op de kaart vermeld zoals in 2020 
het Terbregseveld stond vermeld. Ondanks de hoopvolle 
aanleg van de A16-A13 bleek echter na enkele jaren dat 
deze tunnel geen verademing was voor de omliggende 
wijken. De auto’s waren weliswaar elektrisch, maar het 
fijnstof van banden en remmen vloog nog in het rond. En 
het geluid van drones die de snelweg ook als oriëntatieroute 
gebruikten, was overweldigend. Het verkeer nam dramatisch 
toe door de economische groei. Amerika had een nieuwe 
president die de grenzen weer opengooide en samen met 
de Russen en Chinezen werd de ‘global economy’ eindelijk 
werkelijkheid. De luchthaven van Rotterdam/The Hague 
groeide onverbiddelijk. 

De mensen op lokaal niveau, beleidsmakers en de 
politiek waren internationaal met twee dingen bezig; 
klimaatadaptieve maatregelen en economische groei. En 
dat bleek toch wonderwel samen te gaan. Als je echt wil, en 
de noodzaak het hoogst is dan lukken zaken ook wel. Meer 
groen, maar ook meer steen. Meer blauw, maar ook meer 
asfalt. Het klimaat herstelde zich langzaam maar zeker en 
met dit vertrouwen ging met door met….bouwen, bouwen, 
bouwen. Steden verstedelijkten en het land erom heen liep 
leeg en verwilderde. Ruïnes van oude dorpen als Stolwijk, 
Strijen, Werkendam en Piershil werden toevluchtsoorden 
voor degenendie niet konden of wilden aarden in de stad. 
Bevers, vossen én de wolf stond aan de poort van de 
Randstad. De zalm en ook dolfijnen zwommen in de nieuwe 
Maas. Prachtige tijden lagen in het verschiet rond 2040. 

Het Land van Chabot trok veel bezoekers. Zij die de stad niet 
uit konden of wilden kwamen hier om een stukje ‘gevoel’ te 
krijgen van de lucht, het water en de aarde. Een gevoel uit 
lang vervlogen tijden. Lange tijd ging het goed en was het 
daadwerkelijk een rustplek voor hen die dat zochten. Tot op 
een dag er een aankondiging stond in de “Lonely Planet’ als 
‘secret hotspot’ in de Rotterdam/The Hague/Lansingerland/
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Dordrecht Metropool. (Schelde-Maas-Metropool) Mensen 
kwamen individueel of met z’n allen hier schilderen, in het 
gras liggen en naar de lucht staren om daarna te kamperen in 
de nachttuin. Het Land van Chabot werd de Maeslantkering 
van het landschap. Dat moet je gezien hebben! 

En zo geschiedde dat het Land van Chabot aan zijn succes 
ten onder ging. Het gemeentebestuur moest op een goede 
dag besluiten een hek te plaatsen om wat inmiddels een 
beroemd landschapskunstwerk was geworden en geen 
mensen meer toe te laten. De wegen eromheen liepen 
vast. De veiligheid van zo’n enorm aantal mensen op zo’n 
kwestbare lokatie was niet meer te handhaven.
Alhoewel er door de tunnel nog volop gereden werd onder 
het Land van Chabot door en er over de Rotte gevaren 
werd, ontstond een wildernis ontstond die niet te temmen 
was. Uitheemse en inheemse bomen groeiden in een innige 
verstrengeling tientallen meters de lucht in en zogenmet hun 
wortels het brakke water van de Rotte op. Steenarenden 
vlogen laag over en de bevers bouwden huizenhoge 
dammen. Het werd een Biesbosch XXL. En hoewel de 
stad bleef groeien werd in 2040 het beschermingswetje 
Land van Chabot aangenomenHet Land van Chabot werd 
dé ‘no-go hotspot’ in het hart van de RDHLD Metropool. 
(S-M-Metropool)

Enorme regenbuien teisteren Rotterdam. 
De Rottemerentunnel is een tijdelijke waterberging.
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