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WORKSHOP 7 De Rotte schoon, heel en veilig
Gespreksleider:

Karin Hille en Sandra Danckaerts (Plastic Whale Rotterdam)

Deelnemers:

Mariette Hommes (Alliantie GroenBlauwe Rotte) Marjolijn Schell (ondernemer lifestyle
coaching/yoga), Paul van Heugten (voorzitter roeivereniging Rijnmond), Jacco Bakker
(wijkmanager gemeente Rotterdam), Adrie Kaashoek (akkerbouwer), Rob Meijer
(bewoner), Ronald Goijen (Platform Pro Groen, bewoner), Kees Kornelisse (secretaris
bewonersorganisatie Rotte)

VRAGEN
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De Rotte is van ons allemaal! Hoe stimuleer je de eigen verantwoordelijkheid in en samenwerking
voor een schone, hele en veilige Rotte?
•
Wat is eigenlijk schoon, heel en veilig?
•
Wat zijn de top 10 aspecten die aangepakt dienen te worden op dit thema?
•
Wie zijn de beherende partijen en wat is hun verantwoordelijkheid/doel/ambitie?
•
Wat wordt er al gedaan aan een schoon, heel en veilig Landschapspark de Rotte?
•
Hoe creëer je synergie tussen alle initiatieven, beherende partijen en betrokken
inwoners/recreanten?
•
Hoe stimuleer je de eigen verantwoordelijkheid?
•
Maar ook, hoe maak je dit mogelijk met alle betrokken partijen?
•
Is adoptie een mogelijkheid om het structureel schoon en veilig houden.
•
Hoe zorgen we ervoor dat ambassadeurs van het landschapspark, de vrijwilligers die een stukje
kade, straat of gebied adopteren het niet ervaren dat zij taken van de beherende partijen
overnemen, maar met hun adoptie de plus erop zetten? Dus dat het samen met de beherende
partijen is en niet het overnemen van taken.
•
Welke tools zijn er nodig om die eigen verantwoordelijkheid te realiseren/mogelijk te maken?
•
Hoe realiseren we de community die zich structureel blijft inzetten?
•
Wat is een pakkende slogan? Hoe zorgen we dat de inzet en resultaten ‘gezien’ worden, beloond
worden. Wanneer zijn we succesvol?
De workshop begint met een voorstelrondje. Tijdens dit rondje constateert de gespreksleider dat de
deelnemers aan de workshop een gedeelde passie hebben om op te komen voor het landschapspark
de Rotte. De term Plezierrivier de Rotte was ooit bedoeld om duidelijk te maken dat het water
onderdeel uitmaakt van het landschap, waarvan genoten kan en mag worden. Sommige deelnemers
hebben er wat moeite mee dat alles wel erg sterk gericht is op plezier. Ze zouden graag een andere
naam zien voor de stichting, om duidelijk te maken dat ook leefbaarheid en natuur belangrijk zijn.
De gespreksleider stelt dat de stichting haar blik al heeft verbreed. Om die reden is de
Rotteconferentie samen met de Alliantie GroenBlauwe Rotte georganiseerd. Zo wordt geprobeerd om
de combinatie te maken met rust, natuur en ecologie. In het ontwikkelplan is het doel ook breder
geformuleerd dan alleen plezier en recreatie. Bovendien kunnen de deelnemers vandaag input
leveren voor de uitvoeringsagenda van het ontwikkelplan.
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De gespreksleider vraagt wat de deelnemers willen terugzien in de uitvoeringsagenda bij het
onderwerp “schoon en veilig”. De deelnemers noemen: (geluids)overlast van boten op het water,
zwerfafval, vandalisme van straatmeubilair, diefstal van gewassen, geluidsoverlast van motorrijders,
en waterkwaliteit.
Overlast van boten op het water
Als eerste vraagt de gespreksleider of de deelnemers bang zijn dat er overlast komt op de rivier of dat
zij nu al overlast ervaren. Dat laatste is het geval, vooral van mensen die barbecueën, drinken,

ACTIE

Vervolg verslag Rotteconferentie
‘Landschapspark de Rotte’
3 september 2021

feesten en harde muziek draaien op gehuurde sloepen. Hierover zou men graag betere afspraken
met de exploitanten willen zien, zodat de boten op de Rotte niet tot overlast leiden (overlast door
drank, geluid en vaarsnelheid). Exploitanten hebben geen vergunning nodig voor hun activiteiten. Op
de vraag of bewoners overlast altijd melden, wordt geantwoord dat soms gevaarlijke situaties (voor
zwemmers en vogels) worden gemeld. Ook zwerfvuil wordt soms gemeld. Beide worden gemeld bij
het gemeentelijke meldpunt van Lansingerland. Soms komen er boa’s langs, maar dat helpt weinig.
Een van de deelnemers merkt op dat Recreatieschap Rottemeren verantwoordelijk zou zijn voor de
handhaving. ’s Avonds heeft hij echter nog nooit iemand zien handhaven. Waarschijnlijk heeft
Rotterdam ook een meldpunt, maar handiger zou het zijn om de verhuurders van sloepen zelf te
bellen. Zij hebben er immers ook belang bij dat hun huurders geen overlast veroorzaken. Bewoners
die zelf een boot bezitten en zich misdragen, zijn lastiger aan te spreken. Op zo’n moment kan men
beter de politie bellen.
De deelnemers stellen voor om een meldpunt te starten waar alle overlastmeldingen worden
verzameld, zodat duidelijk wordt waar de problemen vandaan komen.
Afval
Zeker als er een evenement is geweest, maar ook als jongeren onderling bij elkaar komen, wordt er
veel afval achtergelaten. Daarnaast waait er afval het water in. Om de Rotte schoon, heel en veilig te
houden moet het zwerfafval verminderen. De deelnemers vragen zich af hoe men ervoor zorgt dat
mensen die komen recreëren geen afval achterlaten.
Een deelnemer stelt voor om ondernemers die langs de wegen gaan maaien te vragen om eerst het
afval te verzamelen.
Vernieling van straatmeubilair
Vuilnisbakken, lantaarnpalen en dergelijke worden vaak vernield. Het Recreatieschap Rottemeren wil
geen afvalbakken plaatsen, omdat het herstel na vandalisme te veel werk oplevert. Informatie en
educatie wordt gezien als een oplossing.
Diefstal van gewassen
Bezoekers lopen over akkerland, trappen gewassen kapot en stelen aardappels of groenten van het
land. Akkerbouwers zouden mensen graag willen toelaten tot hun percelen, maar doen dat om deze
reden niet.
Geluidsoverlast door motoren
Het gebied wordt veel gebruikt door motorrijders. ’s Avonds leidt dat tot geluidsoverlast.
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Waterkwaliteit
Een deelnemer vraagt zich af wat de kwaliteit is van het water. De gespreksleider legt uit dat het
Hoogheemraadschap Delfland verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en tot doel heeft deze te
verbeteren tot zwemwater. Voor zwemwater is alleen schoon water niet voldoende, ook moet de
omgeving veilig zijn. Nu liggen er nogal wat fietsen, winkelwagentjes en scooters in het water. Bij de
oorsprong is het water van de Rotte heel schoon, maar verderop is het meer vervuild. Sinds het water
weer stroomt, verspreidt afval dat in de stad in het water wordt gegooid, zich over een heel groot
gebied.
Nieuwe manieren om het gebied te verbeteren
Gesteld wordt dat niet alleen aan geijkte oplossingen voor bekende problemen moet worden gedacht,
maar dat er juist aandacht moet zijn voor nieuwe dingen. Wat kunnen bewoners en overheid samen
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oppakken? Gedacht wordt aan informatie en educatie over de agrarische sector om meer
bewustwording te creëren.
De gespreksleider zou graag een overkoepelend thema horen: wat willen we gezamenlijk bereiken?
Er is al opgemerkt dat Plezierrivier de lading niet meer dekt. “Van haver naar haven” is eerder
genoemd als slogan. Welk thema kan dienen als kapstok, waar alle initiatieven aan opgehangen
kunnen worden?
De gespreksleider vraagt hoe men aankijkt tegen het idee om het Rottegebied te laten adopteren
door omwonenden, ondernemers en organisaties. Zij kunnen optreden als ambassadeurs die staan
voor een schone en veilige leefomgeving. Een van de deelnemers ziet het niet zitten om
verantwoordelijk gemaakt te worden voor het opruimen van zwerfvuil van anderen. De gespreksleider
legt uit dat het een gezamenlijke inspanning moet worden van alle partijen langs de Rotte. Door
vereende krachten zal het gebied schoner worden en vervolgens schoner blijven.
Een deelnemer pleit voor meer aandacht in het onderwijs voor gemeenschapszin en gezamenlijkheid
in plaats van individualisme. De gespreksleider denkt dat deze trend inmiddels al is ingezet, maar dat
het lang duurt voordat dit effect heeft. Elke school heeft het thema “duurzaamheid” structureel op de
agenda.
Een deelnemer vraagt of er een lespakket “De Rotte” bestaat. Als men jongeren wil opvoeden in
waterkwaliteit, zouden ze de Rotte als entiteit moeten zien. De gespreksleider weet dat er een lesbrief
Waterwijzer is voor de groepen 7/8 van de basisschool, inclusief een praktijkles. Ook zijn er de
plastic-soeplessen, inclusief het vissen op plastic. Als wens wordt genoteerd dat de werkgroep wil dat
de Rotte in een van de leerlijnen structureel onderdeel wordt van het lesprogramma.
Gevraagd wordt wat bewoners of ondernemers nodig hebben om educatie te bieden aan klanten en
bezoekers. Het zou goed zijn als er een soort lespakket over de Rotte komt, dat zowel door scholen
als door particulieren ingezet kan worden.
Een deelnemer stelt voor om langs de Rotte een educatief centrum te vestigen over de omgang met
het water en de omgeving. De gespreksleider reageert dat hier al over nagedacht wordt, namelijk een
educatiecentrum bij de Crooswijksebocht (CroBo). Het idee wordt in een andere werkgroep
besproken.
Tot slot wordt gesteld dat opruimen tegenwoordig steeds minder als verplicht corvee wordt gezien.
Als er een opruimactie wordt georganiseerd, is er grote belangstelling onder wandelaars.

4 Conclusies

De gespreksleider concludeert dat het best lastig is om alle betrokken partijen onder één
gemeenschappelijke noemer te krijgen. Ze vraagt of de deelnemers bereid zijn om hun medewerking
te verlenen aan het vervolgtraject. Dan is er meer ruimte voor alle inzichten die de deelnemers
hebben. Alle deelnemers zijn hiertoe bereid. Afgesproken wordt dat de namen/mailadressen
onderling gedeeld worden.

