HERINRICHTING
LANDTONG
ROZENBURG

Een groen podium in de haven. Dat is de Landtong Rozenburg. Een schiereiland van negen kilometer lang
tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Midden in het stedelijk- en havengebied een omgeving waar
bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, recreëren, de natuur beleven en genieten van het uitzicht op grote
zeeschepen. Een gebied waar tegelijkertijd ruimte is voor ontwikkelingen van verenigingen en evenementen.

DE LANDTONG
ALS ‘GROEN
PODIUM’
Uitdaging
De Landtong als ‘groen podium’. Een project binnen het
Bestaand Rotterdams Gebied convenant voor de realisatie van

Fiets- en skatepaden

een natuur- en recreatiegebied, terwijl het karakteristieke van

Voor een deel van het pad is de oude onderhoudsweg langs het

het gebied behouden blijft. Het gebied was vrijwel niet

Scheur en de Nieuwe Waterweg hergebruikt en opgeknapt.

bereikbaar voor publiek, daarom is de toegankelijkheid

Door de begrazingsweide, om de Maeslantkering en in he

verbeterd. De uitdaging was om een project te realiseren waar

Calandpark is het pad nieuw.

economische, recreatieve en ecologische functies elkaar
versterken en waar verschillende partijen bij betrokken zijn.

Calandpark
Elementen van het Calandpark zijn de Calandweide,

Aanpak

Evenemententerrein, Manage en Parkheuvel, ook wel CEMP.

Voor de planvorming en uitvoering is de herinrichting in

Het park heeft recreatiemogelijkheden zoals een recreatieveld

deelprojecten geknipt, elk deelproject had daarbij zijn unieke

en mountainbikeroute. De route is samengesteld en aangelegd

natuur- en recreatiekenmerken.

met de Rozenburgse mountainbikevereniging. Uitkijktoren De
Vink biedt uitzicht over Rozenburg, Het Scheur, de Nieuwe

Herinrichting Kop van de landtong

Waterweg en het drukke Calandkanaal met zijn enorme tankers,

De Kop van de Landtong is ingericht om te recreëren: schepen

pijpenleggers en boorplatformen. De bereikbaarheid binnen het

spotten, picknicken met uitzicht op zee of struinen over de

gebied is verbeterd door onder andere de plaatsing van een

aantrekkelijke wandelpaden.

composietbrug: de Rode Brug.

Boomweide Kop van de Landtong

Betrokken partijen

De boomweide Het Scheurbos is onderdeel van de Kop van de

• Havenbedrijf Rotterdam

Landtong en grenst aan de Scheurhaven.

• Gemeente Rotterdam
• Gebiedscommissie Rozenburg

Begrazingsweide

• Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Een kudde konikpaarden en Schotse Hooglanders lopen hier vrij

• Provincie Zuid-Holland

rond. Diervriendelijke afscheidingen houden de dieren op de

• Metropoolregio Rotterdam Den Haag

begrazingsweide. Wandelaars mogen vrij rondstruinen en het

• Recreatieschap VPR

fietspad gaat dwars door de begrazingsweide. Er groeien meer

• Deltalinqs

dan zestig soorten bomen en struiken, er is ruimte voor allerlei

• Wereld Natuur Fonds

bloemen en je vindt er veel soorten insecten en vogels. De

• ROM Rijnmond

natuur is hier volop in ontwikkeling.

• Lokale partijen als Rozenburgse mountainbikevereniging

Havenbedrijf Rotterdam
Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én
industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de
duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.
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