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Samenvatting
Zowel binnen de haven als de stad Rotterdam doen zich ontwikkelingen voor die het noodzakelijk maken dat de relatie tussen beide
entiteiten wordt geheroriënteerd. De haven beweegt zich in hoge snelheid westwaarts richting diep water. De tweede maasvlakte bevindt
zich in de zee en ligt ver verwijderd van de stad. Rotterdam richt zich
meer op de randstadgeoriënteerde kennis- en diensteneconomie met
het centrum als belangrijk zakencentrum. De stad volgt de haven dus
niet meer in zijn ontwikkelingen, maar vindt zijn eigen weg. Betekent
KLaLM`ZPLRLHMZ[HUKLLUKLÄUP[PL]LZJOLPKPUN]HUZ[HKLUOH]LUVMaPQU
er potenties voor nieuwe verbindingen? Binnen deze afstudeerscriptie wordt op verschillende schaalniveaus gezocht naar scenario’s om
beide landschappen weer op elkaar af te stemmen en de band tussen
haven en stad te herstellen. Daarbij is het niet alleen belangrijk om een
goed beeld te krijgen van de twee landschappen afzonderlijk, maar ook
om de relatie tussen beide te onderzoeken.
Regionale opgave
Wat is de ontstaansgeschiedenis en de historie van de havenstad, wat
zijn de huidige ruimtelijke structuren en wat is het beleidsmatige kader
van de Regio Rotterdam, zijn vragen die in het eerste deel van het verslag worden uitgewerkt. Deze regionale inventarisatie en analyse resulteren in een drietal ontwikkelingsstrategieën tussen stad en haven; een
gescheiden economie, een mono economie of een gemengde economie. Een gescheiden economie is de meest voor de hand liggende
Z[YH[LNPLTHHYIL[LRLU[^LSLLUKLÄUP[PL]LIYL\R,LUTVUVLJVUVTPL
is een verouderde strategie die in de toekomstige ontwikkelingen van
stad en haven niet meer past. De gemengde strategie gaat uit van een
hybride systeem waarbij haven, stad, water en groen een heterogeen
patchwork vormt. Deze strategie combineert ‘the best of both worlds’,
een duurzame moderne haven naast gevarieerde stadsuitbreidingen
die nieuw zijn voor Rotterdam met de rivier en het groen als katalysator
voor deze koppeling. Beide landschappen en economieën versterken
elkaar in hun functioneren en vormen geen belemmeringen voor elkaar.
Deze strategie vormt de onderlegger voor de rest van het verslag bij het
formuleren van opgaven, uitgangspunten en ambities voor de stad, de
OH]LULUZWLJPÄLR]VVYKL>HHSOH]LU
Kansen
In het tweede deel van dit verslag wordt verder ingezoomd op de stad
en de haven waarbij het karakter, het landschap en het functioneren
van beide wordt geanalyseerd. De stadshavens liggen daartussen en
met hun posities langs de rivierzones en de grootschalige opzet van
deze gebieden vormen de stadshavens een sleutelpostie binnen de
heroriëntatie tussen stad en haven, water en land. Nog verder ingezoomd wordt Rotterdam-zuid geanalyseerd aan de hand van ruimtelijke
aanknopingspunten die dit deel van de stad naar de Waalhaven en de
rivier kan doen bewegen. Dit deel van de stad Rotterdam dat ten zuiden ligt van de Nieuwe Maas is door zijn ligging nog het meest gericht
op de haven. Als laatste zoom-in van deze analyse wordt de Waalhaven ontleed. Hierbij wordt de historie, de context en de ruimtelijke
8
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structuren van de stadshaven en omgeving beschreven. Dit alles resulteert in een drietal kernopgaven voor de Waalhaven: verleg de grenzen
naar het water waarbij het water als kwaliteit maar ook als toekomstig
probleem wordt beschouwd. De tweede kernopgave behelst dat een
mix van verschillende functies en activiteiten in de Waalhaven de sleutel
is tot een succesvolle koppeling tussen stad en haven. De derde kernopgave is multidisciplinair wat betekent dat vanuit verschillende invalshoeken naar de Waalhaven wordt gekeken, maar die wel invloed op
elkaar uitoefenen. Zo bieden nieuwe haventechnologieën in de Waalhaven ruimte voor duurzame ontwikkelingen en trekt tevens nieuwe
KVLSNYVLWLUHHUTL[ZWLJPÄLRL^VVU^LUZLU+P[NLLM[KLOH]LU^LLY
een beter imago waardoor een opwaartse spiraal ontstaat.
Conceptvorming
Het derde deel is de conceptvorming en vormt de kern van het verslag
waarin onderzocht wordt wat de effecten zijn van verschillende soorten transformaties op de Waalhaven over een bepaalde tijd. Vanuit een
theoretisch kader wordt onderzocht welke consequenties ruimtelijke
ingrepen hebben op een volume en structuur. Door het opstellen van
een typologie van transformatiemogelijkheden ontstaat een bandbreedte waarbinnen de mate van ruimtelijke veranderingen inzichtelijk worden
gemaakt. Deze verschillende typen ingrepen worden geëntameerd
op de Waalhaven in een viertal scenario’s. Factoren als de schaal, de
snelheid, de mate en de fasering van transformaties worden per scenario beschreven en geïllustreerd waaruit de knelpunten en kansen per
scenario voortvloeien.
Vervolgens worden de ambities en uitgangspunten benoemd die vertaald moeten gaan worden in het uiteindelijk ontwerp. Deze ambities en
uitgangspunten vloeien voort uit de kansen die in de analyse zichtbaar
werden gemaakt. Het laatste onderdeel is het conceptontwerp zelf
waarin de bevindingen van de transformatiescenario’s en de ambities
en uitgangspunten van de Waalhaven aan elkaar worden gekoppeld.
Dit conceptontwerp betreft een uitsnede van het oostelijk deel van de
Waalhaven dat direct grenst aan de stad tot en met het westelijk deel
van Wielewaal en wordt gefaseerd geïllustreerd om de overlappingen in
tijd en scenario van de verschillende projecten inzichtelijk te maken.
Transformaties
De uitsnede van het conceptontwerp vormt tevens het plangebied
waar het stedenbouwkundig ontwerp voor is gemaakt. Het plan is opgedeeld in zes deelgebieden die ieder een eigen mate en snelheid van
transformatie ondergaan en daarmee ook een eigen identiteit krijgen.
Daarbij zal ieder gebied ook een uniek thema krijgen binnen de regio
Rotterdam waarin een programma wordt opgesteld waar haven en
stad, water en land op verschillende manieren aan elkaar gekoppeld
worden. Het eerste deelgebied is het niemandsland tussen stad en
haven wat bestaat uit een weg, een spooremplacement, een primaire
waterkering en bedrijvenstrook. Dit gebied vormt een fysieke en visuele barrière tussen beide landschappen en zal dan ook in zijn geheel
getransformeerd gaan worden tot een multifunctioneel dijklandschap
Samenvatting

waar stedelijke functies en havenfuncties in en op gesitueerd worden.
Het nieuwe dijklandschap vormt tevens een koppelaar tussen de grootschalig groene en blauwe structuren van stad en haven. Het tweede
deelgebied bestaat uit de kop van het waterbekken die omsloten wordt
door Sluisjesdijk en Pier 1. Binnen dit gebied is veel cultureel waardevol
erfgoed aanwezig dat ruimte zal bieden aan pioniers die een aanvulling
vormen op de economie van Oud-Charlois. Havenelementen en gebouwen worden aangepast en hergebruikt en structuren worden geconsolideerd waardoor het karakter behouden blijft. Het derde deelgebied bestaat uit de kop van het waterbekken die omsloten wordt door
Pier 1 en 2. Dit gebied bestaat uit grootschalige havengebouwen die
veelal verouderd zijn en in de nabije toekomst leeg komen te staan. Havenelementen en gebouwen verdwijnen en de structuur wordt aangepast. Binnen deze vernieuwde structuur worden duurzame ensembles
van moderne havenbedrijvigheid en stedelijke uitbreidingen ontwikkeld
die nadrukkelijk gericht zijn op de waterkant. Dit deelgebied is via een
voetgangersbrug verbonden met de dijk en de stadswijk Charlois, die
toegang biedt aan de stedelingen om elkaar te ontmoeten langs de
waterkant. Het vierde gebied bestaat uit een groot wateroppervlak dat
tussen Pier 2, 3 en 4 ligt waar een cluster van verschillende commercieel georiënteerde voorzieningen worden ontwikkeld en aangevuld met
luxe woonappartementen. Deze voorzieningen zijn gericht op het water
waar de bewoners en bezoekers van het gebied kunnen recreëren op
drijvende parkelementen, pleinen als eilanden, de jachthaven en de
ZJO\PUHÅVWLUKL^H[LYRHU[/L[a\PKLYWHYRPZ]PHLLUYLJYLHK\J[KPYLJ[
verbonden met dit deelgebied waarmee het park doorgetrokken wordt
tot in het water van de Waalhaven. Het recreaduct vormt een overbrugging van de weg Waalhaven-oostzijde en neemt de barrière tussen stad
en haven, water en land daarmee weg. Het vijfde deelgebied bestaat
uit Pier 4 en het omliggende water. Deze pier wordt in zijn geheel getransformeerd en opgedeeld in drie landtongen waarbij delen worden
afgegraven of opgehoogd. Hierdoor ontstaat een nieuwe kern in het
^H[LYTL[NLKLLS[LZKPLVUKLYOL]PNa\SSLUaPQUHHUKLÅ\J[\H[PLZ]HUKL
rivier. Dit zijn drijvende gebouwen en bebouwingen die het water kunnen absorberen als sponzen. Deze blauwe kern is via het recreaduct
verbonden met het laatste deelgebied dat ligt in het westelijk deel van
de stadsbuurt Wielewaal. Deze kern vormt een overgang van park naar
woonwijk met veel groen- en waterelementen. Door de slechte bouwtechnische en economische staat van dit deel van Wielewaal is de
urgentie groot tot een ingrijpende transformatie, die samen kan vallen
met de aanleg van het recreaduct.
Programma
In het laatste deel van het onderzoek wordt het programma beschreven
waarin de mix van functies, de openbare ruimtes langs het water en het
parkeren verder in detail worden uitgelegd. Hier wordt duidelijk dat in
het nieuwe ontwerp de verhouding in privé-water-openbaar binnen het
plangebied verschuift en gelijk getrokken wordt. De mix tussen wonen
en werken ligt ook dicht bij elkaar.
9

Inleiding
1
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1.1 Aanleiding
De naoorlogse expansie van de haven westwaarts heeft tot halverwege
jaren zeventig geduurd waarbij gebieden als Botlek, Europoort en de
Maasvlakte werden ontwikkeld. Sindsdien is de haven niet meer gegroeid in ruimtelijke zin en zo raakte de bestaande havengebieden in
snel tempo gevuld. Het ruimtetekort van de Rotterdamse haven is een
van de belangrijkste bedreigingen voor de toekomst. Om een verdere
economische ontwikkeling mogelijk te maken is het nodig voldoende
en geschikte ruimte beschikbaar te hebben. De goedkeuring voor het
ontwikkelen van de Tweede Maasvlakte is hier een voorbeeld van. Maar
ook in bestaande delen van de haven kan ruimte worden gecreëerd
voor nieuwe ontwikkelingen. Het is niet alleen een essentiële vestigingsfactor voor de haven, maar ook een belangrijke factor voor de kwaliteit
en leefbaarheid van dit gebied.
Ook de stad en regio hebben ruimte nodig. In het kader van de Vijfde
Nota en de regiovisie Rotterdam is duidelijk gemaakt dat in deze regio
in de periode van 2010 – 2030 nog grote behoefte zal bestaan aan woningen en droge bedrijfsterreinen. Het woningaanbod zal ook gedifferentieerd moeten worden. Door nieuwe ontwikkeling in de stadshavens
kan hiervoor ruimte ontstaan. De afgelopen 10 jaar zijn steeds meer
fysieke havenactiviteiten vertrokken uit de vooroorlogse/ vroeg naoorlogse stadshavens. Havenbedrijven in de Waalhaven, Vierhavens- en
Merwedehaven zullen, als gevolg van groei, schaalvergroting, verdere
containerisatie van stukgoed, intercontinentaal transport en milieudruk in het oosten, het vizier naar het westen richten. De ontwikkeling
zal met de realisatie van de Tweede Maasvlakte versnellen waardoor
stadshavens steeds meer leeg komen te staan in de nabije toekomst.
Deze verouderde stadshavens zullen het toneel vormen van grootschalige herstructureringsopgaven gedurende de komende decennia.
Er zal ruimte zijn voor economische vernieuwing van de haven, verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verbetering van de leefomgeving.
Tevens ontstaat de mogelijkheid voor ontwikkeling van hoogwaardige
woon- en werklocaties waar stedelijke functies gekoppeld worden aan
een moderne duurzame haven. Er zullen nieuwe relaties gelegd gaan
worden tussen stad en haven, land en water.
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1.2 Probleemstelling
Hoe maak je een strategisch plan voor een verouderd deel van de haven, dat zal gaan transformeren in de nabije toekomst, en ruimte gaat
bieden aan nieuwe ontwikkelingen voor het koppelen van stad, haven,
water en groen?
1.3 Vraagstelling
Welke potenties zijn er binnen de stadsregio Rotterdam en de Waalhaven aanwezig om de structuur en cultuur van haven en stad met elkaar
te verbinden zonder elkaar in de weg te zitten, maar eerder te versterken.
1.4 Deelvragen
Welke potenties zijn aanwezig om haven en stad op regionale schaal te
koppelen?
Wat voor invloed hebben de veranderingen binnen de stadshavens op
KLZ[HK9V[[LYKHTLUZWLJPÄLRLYVWKLVTSPNNLUKLZ[HKZ^PQRLU&
Welke kansen zijn er aanwezig binnen de structuur van de Waalhaven
om nieuwe koppelingen tussen stad, haven, water en groen mogelijk te
maken?
Welke impact hebben de transformaties op de ruimte, het gebruik en
de betekenis van de Waalhaven?
In welke mate en snelheid zal de Waalhaven gaan veranderen?
1.5 Doelstelling
Het versterken van de Mainport Rotterdam en het aantrekkelijker maken van Rotterdam als woon- en werkstad door een strategisch plan
op te stellen voor de Waalhaven waar een koppeling kan worden gemaakt tussen stad, haven, water en groen.
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Historie
1

Rotterdam wordt bepaald door zijn rivier. Zij heeft de stad het leven
geschonken. Door de gunstige ligging op veilige afstand van zee, maar
wel goed bereikbaar via de Maas, heeft de stad gedurende 600 jaar uit
kunnen groeien tot een havenstad van internationale allure. Deze ontwikkeling van Rotterdam kende een aantal schaalsprongen, die herhaaldelijk de ruimtelijke relatie tussen de stad en de haven heeft doen
]LYHUKLYLU)LOHS]LKLNLVNYHÄZJOLMHJ[VYPZKLaLZJOVRZNL^PQaL
ontwikkeling ook het gevolg van politieke, economische en culturele
factoren.
2.1 Oorsprong
Rotterdam is ontstaan aan de monding van een klein veenriviertje de
Rotte en ontleent hier logischerwijs zijn naam aan. Dit riviertje mondde
uit in de Maas die omstreeks 1160 door grote vloeden zijn doorbraak
vond. Rond 1270 werd hier een dam aangelegd en daarmee werd het
achterliggende land teruggewonnen en beschermd tegen de regelmatig voorkomende overstromingen. Bij deze dam vestigden zich vissers
en na verloop van tijd ontstond er handel en scheepvaart waardoor
deze nieuwe nederzetting zich snel ontwikkelde. De eerste havenactiviteiten begonnen met de aanleg van de ‘oude haven’ in 1328. Lading
werd over de dam van het ene schip op het andere geladen. Dankzij de
bloeiende haringvisserij, handel en scheepvaart en de gunstige ligging
kon het dorpje Rotterdam uitgroeien tot een Oudhollands havenstadje.
9V[[LYKHTRYPQN[PUKLKLÄUP[PL]LZ[HKZYLJO[LULUKHHYTLL[L]LUZ
de toegang om een kanaal te delven naar de Schie (Delfshaven). Dit
kanaal zou een belangrijke verbinding vormen met het achterland zoals,
Delft, Leiden, ‘s-Gravenhage, en zelfs Amsterdam. Hier werd de basis
gelegd voor het huidige havengebeuren. Rotterdam werd een van de
belangrijkere havens van Holland.
2.2 Eerste schaalvergroting
Nog voor 1600 moest Rotterdam dan ook uitbreiden door het aanleggen van nieuwe havens langs de Nieuwe Maas, zoals de Nieuwe
Haven (± 1550), de Blaak (1577) en het Haringvliet (1590). Begin 17de
eeuw werd nog eens de Leuvehaven (± 1600), de Wijnhaven (1613) en
de Scheepmakershaven (1613) ten westen, en het Boerengat (1689
) en de Buizenwerf (eind 17de eeuw) ten oosten van het oorspronke-

afb. 1
Fig. 1.1 Rotterdam 1340
Rotterdam
1340
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afb. 2
Fig. 1.2 Rotterdam
Rotterdam
1562 1562



afb. 3
Fig. 1.3 Rotterdam 1692
Rotterdam
1692
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lijke Oude Havengebied aangelegd. Door deze buitendijkse uitbreiding
kreeg de stad beschikking over een uitgebreid havenareaal wat een
verdubbeling in oppervlak betekende. De stad kreeg zo zijn kenmerkende driehoeksvorm. Het nieuwe gebied ‘de Waterstad’ onderscheidde zich van de ‘oude’ landstad. Hier ontstond het domein van
de nieuwe havens en kades om schepen te laden en te lossen en waar
ook alle soorten havengebonden bedrijven zich vestigden. Toch zou
de Waterstad in de loop van de 17de eeuw ook beschouwd kunnen
worden als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor koopmanshuizen
en rederijkantoren. Deze werd voltooid met de aanleg van de Zalmhaven (± 1695) en de Buizengat (1699). Vanwege het verhuizen van de
scheepswerven naar de Zalmhaven kon de verstedelijking doorzetten
in de Waterstad. Met het toenemen van de esthetische waarde van
het zicht op de rivier verschoof het woongebied van Rotterdam steeds
meer richting de Oude Maas. Het exclusief gebruik van de rivierkades
KVVYZJOLLWZ^LY]LU^LYKKLÄUP[PLM]LYIYVRLU

Er ontstond een typische relatie tussen stad en haven daar
waar wonen en bedrijvigheid naast elkaar zouden bestaan.
En dit alles op het schaalniveau van de individuele kavel. Het stedelijke
waterfront bood plaats aan het representatieve deel, het woonhuis of
kantoor, met de feitelijke havenbedrijvigheid en pakhuizen direct achter
dit waterfront. Functionaliteit en representativiteit werden nu meer uitgebalanceerd bij het ontwikkelen van nieuwe havenkades. De belangrijkste havenkades vormden tegelijk de belangrijkste openbare ruimte van
de stad (Boompjes) en daar concentreerden zich dan ook de belangrijkste stedelijke functies.
Na de Gouden eeuw was het lang gedaan met de uitbreidingen van
Rotterdam. Door de Franse bezetting van 1785 tot 1813 viel de handel terug en verdween de industrie. Bovendien was de toegang tot de
haven over de jaren heen langzaam maar zeker dichtgeslibd. Pas in de
negentiende eeuw onder invloed van de Industriële Revolutie, die vele
technologische en economische veranderingen met zich meebracht,
zou Rotterdam zich weer verder gaan ontwikkelen. De aanleg van twee
infrastructurele werken zouden de basis leggen voor de havenaanleg
op Zuid. De aanleg van de Nieuwe Waterweg (1862 – 1872) gaf Rotterdam haar vermaarde openzee verbinding. De Rijn kreeg een nieuwe,
kunstmatige riviermond doordat bij Hoek van Holland de duinen werden doorgesneden. Schepen die de stad wilden bereiken, hoefden
nu niet een lange omweg te maken via het zuiden van het land, maar
hadden nu een directe verbinding naar zee. De realisatie van de spoorlijn van Rotterdam naar Antwerpen sloot de haven aan op de verkeersstromen van Europa.




2.3 Tweede schaalvergroting
Aan het eind van de 19de eeuw en begin 20ste eeuw werd de haven
ÅPUR\P[NLIYLPK=VVYOL[LLYZ[aV\KLUUPL\^LOH]LUZVWKLa\PKVL]LY
van de Maas worden aangelegd. Deze uitbreiding zorgde voor een
grote impuls en Rotterdam werd al snel een havenstad van internatio-
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nale betekenis. De rivieren waren niet meer alleen van belang als bescherming en als verbinding met zee, maar vooral als verbinding met
het nieuwe achterland. De Rotterdamse haven veranderde van een
stapelhaven in een overslag- en doorvoerhaven waar ladingen uit Engeland en Noord-Amerika werden overgeslagen en op transport werden
gezet richting Duitsland (opkomst van het Ruhrgebied), Noord-Frankrijk
en Wallonië.
Van stadshavens naar transitohavens.
De nieuwe havens, Entrepothaven en Binnenhaven (1874-1878),
Spoorhaven (1873-1879) en later de Maashaven (1898-1905), de Rijnhaven (18871894) en de Waalhaven (1906-1931), werden gekenmerkt
door een grotere verzelfstandiging waardoor er voor een nauwe vervlechting van stad en haven én een representativiteit van de stad aan
de rivier geen plaats meer was.

De stad werd op de rivier en de havens georiënteerd.
De verschuiving in Rotterdam van de stad naar het water in de 17de
en 18de eeuw zou in de 19de en 20ste eeuw grotere vormen aannemen. Deze ingrijpende veranderingen en uitbreidingen hadden grote
gevolgen voor de veel te krappe stad. Rotterdam trok steeds meer
havenarbeiders aan en barstte bijna uit zijn voegen van de traditionele
stadsdriehoek. Uitbreiding was dringend nodig.
Gebieden buiten de volgebouwde driehoek werden bewoonbaar gemaakt. Een gebied dat voorheen polders en boerenland was en waar
Rotterdammers kwamen recreëren of een buitenhuisje hadden staan,
werden getransformeerd tot havens en stedelijk gebied. Rotterdam
waagde de sprong over de Nieuwe Maas, waar nieuwe havenbekkens

en woonwijken gescheiden werden aangelegd. Deze stadswijken verrezen begin 1900 aan de linker Maasoever en kenmerkten zich door een
grootscheepse aanpak en een hoge dichtheid. Goedkope en sobere
portiekwoningen, voornamelijk voor arbeiders, werden in lange rijen
aaneengeschakeld. De eerste wijk in het zuidelijke gebied was Feijenoord en later kwamen de wijken Carnisse en Charlois daarbij.
In de jaren twintig en dertig werden de tuindorpen Vreewijk en Heijplaat
verwezenlijkt die een reactie waren op de versteende arbeiderswijken
met hun hoge straatwanden. Deze woonwijken hadden een lagere
dichtheid met een groen karakter en een rustige woonsfeer en vormden daardoor een meer prettige leefomgeving voor de arbeiders. Er
waren ook plannen om de binnenstad aan te passen aan de eisen die
de steeds drukker wordende stad stelde. Tot verwezenlijking van die
plannen kwam het niet. Duitse bommenwerpers verwoestten in 1940
de Rotterdamse binnenstad vrijwel geheel. Ook de havens werden
ernstig getroffen. De wederopbouw van het stadshart en de nieuwe uitbreidingswijken werd volgens de traditionele bouwstijlen uitgevoerd. Er
wordt gedacht in stedelijke functies die gegroepeerd worden: winkels,
banken, woningen, groen. De bestaande havens, zoals de waalhaven
en de Merwedehaven werden hersteld van de schade en er werden
plannen ontwikkeld om de nieuwe havengebieden verder los te koppelen van het stedelijke gebied en westwaarts aan te leggen richting de
Noordzee. Achtereenvolgens werden de Eemhaven, het Botlekgebied
(1954), en Europoort (1957) aangelegd. Deze havens zouden een hard
en formeel havenfront vormen, dat beeldbepalend zou zijn voor de stad
Rotterdam als zijnde ‘zakelijk en lelijk’.
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Deze havengebieden werden ontworpen met als primaire
functie de havenactiviteiten.
Niet meer alleen kadestroken met pakhuizen, maar gehele pieren en
landtongen kregen een bestemming binnen de nieuwe havens. Ook
de oppervlakten van de havens namen enorm toe vergeleken met de
oudere havens die al snel krap bemeten bleken te zijn ten opzichte van
KL KLLUZ[LLL\^ZLaLLZJOLWLU6VR^LYKLULYTLLYLMÄJPwU[L
weg- en spoorwegen aangelegd, die zoveel mogelijk langs de rand
van Rotterdam werden gepland. Dit waren allemaal ingrepen die nodig
waren om de groei van de havens te bevorderen, maar aan de andere
kant ook een verstrengeling met de stad onmogelijk maakte. Grote en
diep in het land stekende havenbekkens en de dwars door de stad
lopende spoorlijnen die tot een onsamenhangende reeks woonbuurten
zouden leiden, zou een ongeregelde invloed hebben op de ontwikkeling van het stadsleven.
2.4 Derde schaalvergroting
Ondanks deze groei en welvaart verpauperden veel oorspronkelijk
arbeiderswijken van de stad snel. Veel oorspronkelijke Rotterdammers
trokken weg uit de stad. Dit vormde de aanleiding tot een grootscheepse stadsvernieuwing, vooral in het zuiden van de stad. Nieuwe wijken
verrezen, zoals Zuidwijk, Pendrecht, Lombardijen, IJsselmonde en
Hoogvliet. Het noorden van de stad, dat tot dan toe bestond uit onder
meer het Centrum, het Oude Noorden, Delfshaven en Spangen, werd
uitgebreid met de wijken Kralingen, Overschie, Hillegersberg en Alexander. Deze wijken waren ruimer van opzet met meer openbaar groen
en werden gekenmerkt door middelhoogbouw en hoogbouw, waar de
WVY[PLRÅH[Z^LYKLU]LY]HUNLUKVVYNHSLYPQÅH[Z0UKLQHYLUaLZ[PN^LYK

de haven verder uitgebreid met de aanleg van de Maasvlakte (1966) en
de noordelijke rand van Rotterdam werd verstedelijkt door de bouw van
de woonwijken Ommoord en Prinsenlanden. Deze uitbreidingen hadden als gevolg dat de oppervlakte van Rotterdam binnen enkele decennia verdriedubbelde. In de late jaren 80 en jaren 90, komen grootschalige projecten meer in zwang en wordt de wederopbouw afgerond met
veel hoogbouw, die de stad een wereldstaduiterlijk geven. De meest
recente projecten zijn de Erasmusbrug en de Kop van Zuid. Deze periode wordt ook gekenmerkt door een massale trek van Rotterdammers
uit de oudere wijken naar Rotterdamse nieuwbouwwijken, maar vooral
ook naar de randgemeenten zoals, Capelle a/d IJssel, Spijkenisse,
Ridderkerk, Barendrecht en Hellevoetsluis, die een snelle groei doormaken. De plaats van deze (ex-)Rotterdammers wordt ingenomen door
nieuwkomers. Zoals de geschiedenis van Rotterdam laat zien kende de
stad enorme schaalvergrotingen in periodes van economische bloei.
Vooral in de negentiende en twintigste eeuw heeft Rotterdam zich uitgebreid zoals geen andere stad in Europa. Deze groei in de twintigste
eeuw ging gepaard met architectonisch verval wat de leefbaarheid van
de stad deed verminderen. Troosteloze uitbreidingswijken met onvolwaardige arbeiderswoningen, de snelle wederopbouw van het centrum
na de Tweede Wereldoorlog en de enorme ontwikkeling van de havens
waar de vorm ervan uitsluitend bepaald werd door praktische overwegingen, waren geen toonbeelden van schoonheid voor de stad. Verder
wordt Rotterdam gekenmerkt door het ontbreken van een historisch
centrum. Met de ontwikkeling van de Kop van Zuid is er zelfs een
nieuw centrum ontstaan. Ook de razendsnelle cityvorming en steeds
veranderende skyline bepalen het beeld van Rotterdam. De historische
identiteit die Rotterdam heeft is die van een constant transformerende
no-nonsense stad.

afb. 9
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De band tussen stad en haven werd gedurende de twintigste
eeuw ook steeds losser
Waar aanvankelijk de havens in de oude stad lagen en daar ook deel
van uitmaakten, werd het verband losser naarmate de haven en stad
groeiden. Een nieuw type haven ontstond, die niet meer als centrum
van internationale handel zou fungeren, maar voornamelijk als overslagplaats in een transportketen. De haven en stad als gescheiden entiteiten met een eigen economie. De veranderende economische context
van de steden betekende nog meer, namelijk de verdwijning van de
nauwe band tussen de gevestigde stedelijke handelselite en de nieuwe
transporteconomie. De havenactiviteiten waren niet meer verbonden
met de stedelijke structuur. De vaak lawaaiige en ook wel schadelijke
gassen verspreidende industrieën kunnen niet dicht bij de woonwijken
liggen. Niet alleen de afstand tussen haven- en woongebied, maar ook
de toegankelijkheid en de uitstraling van het havenlandschap zorgden
ervoor dat Rotterdammers hier niet graag verbleven of hun vrije tijd besteedden. Het visuele aspect speelt hierin ook een grote rol. Zowel de
Rotterdammer als de bezoekers van de stad kunnen alleen maar een
glimp opvangen van wat er zich in de haven afspeelt.
Toch kan er gesproken worden van een relatie tussen de havens en de
stad met de rivier als uitgangspunt. De havens volgen de rivier richting
de Noordzee en de stad volgt weer de bouw van de havens. De stad
wordt bepaald door de haven en volgt deze dan ook in zijn groei. De
agglomeratie doet zich voor langs en achter de havens die eerder dan
de woongebieden zijn ontworpen. Langs de rivier gelegen werkgebieden werden begeleid met naar aard en omvang daar op afgestemde
woongebieden. De bandstad ontwikkelde zich volgens Van Traa’s
concept van de woon-werkstad, gebaseerd op het hiërarchische model
van de wijkgedachte. Wonen, werken en recreatie werden in directe
afhankelijkheid gerangschikt. Hoogvliet lag direct onder de rook van de
Shell-schoorstenen, Rozenburg tegen de skyline van de tankparken
van Europoort en Brielle, Oostvoorne, Hellevoetsluis ten behoeve van
Europoort en de Maasvlakte. Vanaf de jaren zeventig heeft een algehele
mobilisatie voor het milieu en de leefomgeving gezorgd voor enorme
recreatie- en groenbuffers langs de randen van de haven. Het idee van
de bandstad werd vanaf dit moment losgelaten en de suburbanisatie
zette in. Niet langer worden er compacte versies van Rotterdam in de
polders gebouwd, maar de bestaande dorpen zijn groeikernen geworden die los stonden van de haven.

mondiale krachtenspel. Rotterdam transformeert zich verder tot een internationale stad op het gebied van culturen en economie. Een stad die
zich steeds meer wil gaan richten op de kennis- en diensteneconomie
en daarmee de band met de Randstad wil verstevigen. Kunnen beide
ontwikkelingen samengaan op regionaal niveau of is een verdere ontkoppeling nodig voor beide entiteiten om elkaars groei niet te frustreren? De oude stadshaven Waalhaven is gedurende de laatste decennia
steeds meer in de periferieën van twee scheidende systemen komen te
liggen. Dit gebied staat een belangrijke transformatie te wachten onder
invloed van de ontwikkeling van beide systemen.
Wordt de waalhaven versterkt in zijn huidige functie en weer gekoppeld
aan de fysieke haven losstaand van de stad óf wordt de waalhaven bij
het stedelijke gebied getrokken en krijgt het een nieuwe invulling als
een TABULA RASA (starting from scratch) óf wordt het een combinatie
van beide systemen waarbij de waalhaven het hart zal vormen van een
nieuwe koppeling tussen verstedelijking en een moderne haven?
2.6 Havenstad op regionale schaal
Met de nieuwe ontwikkelingen in de Rotterdamse haven blijft de vraag
of nog wel gesproken kan worden van de Rotterdamse haven. Daar
waar haven en stad vanaf de tweede helft van de vorige eeuw in verschillende richtingen los van elkaar zijn gaan ontwikkelen is de band
op verschillende vlakken tussen beide vrijwel verdwenen. Het zijn twee
entiteiten geworden, twee steden die los van elkaar zijn gaan functioneren. Dit is ook niet verrassend. De Mainport Rotterdam vraagt binnen
het internationale krachtenspel om een nieuwe positionering. De haven
ÅVYLLY[LUKLILUVKPNKLL_[YHY\PT[L^VYK[NLaVJO[PUSHUKHHU^PUUPUN
om zijn concurrentiepositie in de toekomst te kunnen behouden. De
haven richt zich dus op de wereld, daar waar de stad Rotterdam zich
oriënteert op Europa. Meespelen betekent een grotere inzet op vlakken
als cultuur en aantrekkelijke woonmilieus.
Naast de verschillende doelen die beide nastreven speelt ook het fysiek
en visueel aspect een rol. Neem de Maasvlakte, dit havengebied ligt op
kortere afstand van het centrum van Den Haag dan dat van Rotterdam.
En een inwoner van Maassluis beleeft de haven weer intensiever dan
een inwoner van Charlois.
De haven strekt zich over een afstand van 40 kilometer uit en wat tot
voor de Tweede Wereldoorlog als zuidgrens voor Rotterdam gold is nu
een zuidgrens voor de zuidvleugel van de Randstad. Misschien dat de
betiteling Havenstad in de toekomst dan ook meer van toepassing is
op de regio dan op de stad Rotterdam, waar stad en haven weer gekoppeld kunnen worden. De oude stadsdriehoek uit de Gouden Eeuw
als uitgangspunt, maar dan op regionale schaal. Regio Den Haag als
landstad en regio Rijnmond als waterstad.

2.5 Vierde schaalvergroting
Rotterdam en de haven staan nu aan het begin van een 4de schaalvergroting. Welke richting gaan beide landschappen op bewegen en in
hoeverre zijn deze bewegingen gekoppeld aan elkaar. De haveneconomie ontwikkelt zich continu onder invloed van de industriële revolutie
met de informatisering als laatste ontwikkeling. Naast de fysieke haven
ontstaat ook de virtuele haven die in plaats van ruimtebeslag om meer
kennis vraagt die de concurrentiepositie kan verstevigen binnen het
18
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Beleidskader
3

Twee belangrijke beleidsdocumenten die voor de komende jaren de
richting van de stad en de haven bepalen zijn het RR2020 en het Havenplan 2020. Beide documenten worden in dit hoofdstuk kort beschreven en naast elkaar gelegd om de samenhang in beleid te onderzoeken.
3.1 Het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020)
Het RR2020 is een voorontwerp dat uiteindelijk moet leiden tot een
KLÄUP[PLMWSHU/L[PZLLUNLaHTLUSPQRWYVK\J[]HUKLWYV]PUJPLA\PK
Holland en de stadsregio Rotterdam. Formeel geldt het als een provinciaal streekplan en regionaal structuurplan tegelijk.
De stadsregio Rotterdam bestaat uit stad, groeikernen, haven en
zeekleipolders en is onderverdeeld in 16 gemeenten die grenzen aan
de Nieuwe Waterweg en het Rotterdamse havengebied. De regio heeft
een inwonertal van ca. 1,2 miljoen inwoners, wat het gebied tot een
van de dichtstbevolkte regio’s van Nederland maakt. Verder ligt het
gebied op het trefpunt van twee netwerken die de ruimtelijk-economische ontwikkeling van westelijk Nederland bepalen: de Randstad en
de Rijn-Schelde Delta. De Nieuwe Maas is hierbij de globale begrenzer
tussen beide netwerken. Het noordelijk deel is gericht op de Randstad
waarbij de economie sterk drijft op kennisintensieve bedrijven en instellingen. Het deel van de stadsregio Rotterdam dat ten zuiden ligt van de
Nieuwe Maas is gericht op de Rijn-Schelde Delta waarbij de economie
volledig gedomineerd wordt door het logistiek-industrieel complex van
de Mainport Rotterdam. Het internationale centrum van Rotterdam
bedient als derde ontwikkelingszone beide netwerken en is daarmee
de belangrijkste economische schakel tussen de Rijn-Schelde Delta en
de Randstad. De veelheid van stedelijke functies maken het centrum
van Rotterdam tot een grootstedelijk centrum met allure. Daarnaast
is glastuinbouw een belangrijk vierde ontwikkelingsgebied in opkomst
met als belangrijkste structurerende elementen de veilingen en de beide
mainports: de Rotterdamse haven en Schiphol.
De laatste ontwikkelingszone omvat de te herstructureren rivierzones.
Door de schuivende zwaartepunten in de economische netwerken
komt deze zone in een nieuwe positie terecht. Havengebonden bedrijventerreinen nemen in omvang af en droge bedrijventerreinen zijn toe
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Groene gebieden Zuidvleugel Randstad

aan herstructurering. Rivierzones bieden bij uitstek goede kansen voor
de ontwikkeling van stedelijke woon- en werkmilieus en, dankzij de
aanleg van de A4-Noord, voor een betere aansluiting op de rand- stadgeoriënteerde kennis- en diensteneconomie. Vooral de Rechtermaasoever en Stadshavens bieden uitzicht op dergelijke transformaties. Het
functioneren van het logistiek-industrieel complex stelt daar voorwaarden aan. De bedrijvigheid aan beide oevers kan binnen de overeengekomen milieuruimte en de op basis daarvan afgegeven vergunningen
blijven functioneren.
Deze hoofddoelstellingen zijn vertaald naar hun betekenis voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Dat heeft geleid tot drie hoofdopgaven, die tezamen de leidraad vormen voor de beleidsuitspraken die
in dit RR210210 zijn opgenomen:
1.
een compleet en goed functionerend groenblauw raamwerk in
de regio, dat stevig ingebed is in het omringende deltalandschap. Hier
kan het ecologische systeem zich ontwikkelen, waar tevens een duurzame bescherming tegen wateroverlast en watertekorten van uitgaat
dat bijdraagt aan de leefbaarheid in het stedelijk gebied;
2.
een hechte aansluiting op de nationale en internationale economische netwerken waar de regio Rotterdam deel van uitmaakt, onder
gelijktijdige verbetering van de leefkwaliteit in de regio zelf;

afb. 13a
Ontwikkelingzones RR2020
1. Randstadgeorienteerd
2. Rijn-Schelde Delta
3. Internationaal centrum Rotterdam
4. Glastuinbouw
5. Rivierzones

3.
binnen de regio een grotere diversiteit aan woon-, werk- en verblijfsgebieden met goede verbindingen en milieukwaliteit. Dit vergroot
de keuzemogelijkheden voor inwoners, ondernemers en bezoekers en
daarmee de sociale diversiteit.

afb. 13b
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3.2 Het Havenplan 2020
Het Havenplan 2020 is een beleidsnota van de gemeente Rotterdam
en beschrijft de visie van de gemeente Rotterdam op de ontwikkeling
van de haven en het beleid waarmee de gemeente op deze ontwikkelingen in wil spelen.
+LNLTLLU[L9V[[LYKHTRPLZ[]VVYLLUWYVÄSLYPUNVWR^HSP[LP[PUKL
haven als antwoord op toekomstige kansen en bedreigingen voor de
haven, stad en regio. Het Havenplan 2020 heeft dan ook drie doelen:
]LYZ[LYRLU]HUKLPU[LYUH[PVUHSLJVUJ\YYLU[PLWVZP[PL]HUOL[OH]LU¶
en industrieel complex:
IPQKYHNLUHHUKL]LYZ[LYRPUN]HUKLLJVUVTPZJOLZ[Y\J[\\Y]HUZ[HK
en regio
IPQKYHNLUHHULLUIL[LYLY\PT[LSPQRLR^HSP[LP[LU^VVULUSLLMTPSPL\
van de regio.
Deze ambities zijn vertaald in een zestal streefbeelden; de Rotterdamse
haven als een veelzijdige haven, een duurzame haven, een kennishaven, een snelle en veilige haven, een attractieve haven en een schone
haven. Realiseren van deze zes streefbeelden betekent dus naast het
voeren van een economisch beleid, ook opgaven voor de ruimtelijke
ordening. Een belangrijke opgave voor 2020 is de herstructurering van
de stadshavens waar een mix van havenactiviteiten, stedelijke bedrijvigheid, wonen, recreatie en andere voorzieningen naast elkaar kunnen
plaatsvinden. De ambities voor dit gebied worden in het Havenplan
2020 uiteengezet in twee herstructureringsopgaven:
Het Rivierfront (sluisjesdijk, RDM-terrein, Quarantaineterrein) van de
stadshavens is bij uitstek geschikt voor diverse nieuwe functies, zoals
vernieuwende bedrijven en starters, kennisinstellingen, woningbouw,
recreatie en cultuur.
De Stadshavens zijn in 2020, na vertrek van de containers naar de
Eemhaven en Maasvlakte I en II een gebied waar stedelijke bedrijvigOLPKOHUKLUOHUKNHH[TL[ZWLJPÄLRLOH]LUHJ[P]P[LP[LUIPQ]VVYILLSK
op het vlak van maritieme industrie of traditionele stukgoed. Er zal ook
worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om meervoudig ruimtegebruik toe te passen in het gebied. Op termijn zijn er in de stadshavens geen 24-uurs geluidsintensieve activiteiten meer, waardoor de
leefkwaliteit in en rond het gebied verbetert. Dit levert weer kansen op
voor woningbouw.
3.3 Afstemmen van beide beleidsnota’s
Uit de beleidsstukken blijkt dat zowel Rotterdam als de haven naar
elkaar toereikingen doen, maar dat het niet eenvoudig is om stedelijke
uitbreidingen en havenintensiveringen te combineren met het verhinderen van overlast en risico’s voor omwonenden van de haven. Een
belangrijk obstakel hierbinnen is de milieusituatie en vooral de vastgestelde geluidscontouren. Het idee om op de ene plek de haven meer
ruimte te geven door de geluidscontouren ‘uit te deuken’ en op een
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andere plaats de stedelijke omgeving meer ruimte te geven door de
geluidscontouren ‘in te deuken’ blijkt tot grote maatschappelijke weerstand te leiden. Toch zijn juist deze combinaties de ambitie van Rotterdam en van de omringende gemeenten. Die is alleen te realiseren door
in de betreffende gebieden op maat te bekijken wat de mogelijkheden
zijn, die te ontwikkelen en daarbij met bedrijven en bewoners goede afspraken te maken over wat wel en niet kan en welke vormen van hinder
en risico nu eenmaal verbonden zijn aan wonen in of bij de haven.
Voor een maatwerkaanpak van de ontwikkeling van woningen in combinatie met groei van de haven, hanteert de gemeente Rotterdam de
volgende uitgangspunten:












=LPSPNOLPKLUNLaVUKOLPKZ[HHU]VVYVW
)PQSVJH[PLRL\aLZHMZ[HUKILOV\KLU[V[KLPU]SVLKZMLLY]HUKL
haven en bestaande zonering (de maximaal toelaatbare grens
waarden) respecteren.
>HUULLYOL[]HU\P[LJVUVTPZJOLUTHH[ZJOHWWLSPQRILSHUN 
toch wenselijk is te bouwen binnen deze zonering, per locatie
maatwerk leveren. De kansen verschillen van plek tot plek.
(MZWYHRLUTHRLUTL[KLIL[YVRRLUWHY[PQLUV]LYKLTVNLSPQR 
heid om verantwoord te bouwen in milieubelaste gebieden en
over de gewenste (basis) kwaliteit.
;VLRVTZ[PNLNYVLPTVNLSPQROLKLU]HUILKYPQ]LUIPUULUKL4;.
contour en de uitgifte van haventerreinen mogen niet belemmerd
worden.
4L[OL[VVNVWKL[VLRVTZ[PNLTPSPL\ILSHZ[PUNPUKPLNLIPLKLU
zorg besteden aan de integrale kwaliteit van de plannen, zo
als de mogelijkheden om afschermende, minder gevoelige
functies te plaatsen tussen woningen en de haven.
4L[NL]VLSPNLM\UJ[PLZaV]LLSTVNLSPQRHMZ[HUKOV\KLU]HU 
bronnen van hinder of risico en investeren in maatregelen aan
de gevelkant, zoals geluidwerende gevels.
3VJH[PLNLYPJO[TVNLSPQROLKLUVUKLYaVLRLUVTOL[LMMLJ[NLIPLK
van hinder en risico te verkleinen door aanpak aan de bron en
VUKLYaVLRLUVMKH[NLÄUHUJPLYKRHU^VYKLU\P[KLL_WSVP[H[PL
van de gebieden (extra bronbeleid mag niet ten koste gaan van
zittende bedrijven).
9PJO[PUNIL^VULYZK\PKLSPQRJVTT\UPJLYLUV]LYKLTPSPL\R^HSP
teit in het gebied.

Stadhavens, Rotterdams belangrijkste
nieuwe stadsuitbreiding met 13.000
nieuwe woningen, waarvan 5.000 drijvend

afb. 15
Luchtfoto stadshavens Rotterdam

afb. 16
Potentieel buitendijkse ontwikkelingsgebieden in
de stadshavens van Rotterdam

Regionale opgave

23

Structuren
4

In dit hoofdstuk worden de verschillende structuren van de stadsregio
Rotterdam beschreven. Dit zijn de woon- en werkgebieden, de infrastructuur, de morfologie, de natuur en het water. Samen geven deze
structuren een duidelijk beeld van de opbouw van de stad Rotterdam
en zijn haven en waar de zwakke en sterke punten liggen.
4.1 Woongebieden
De stads- en dorpskernen liggen als glasscherven verspreid over het
landschap. De historische kernen en linten zijn van cultuurhistorische
waarde en de daarmee verbandhoudende functies en woonsferen
geven deze nederzettingen een sterke eigen identiteit. Deze kernen en
linten waren vaak het uitgangspunt voor stedelijke en dorpse uitbreidingen. Zo is het stedelijke gebied van Rijnmond in de afgelopen eeuw
verdubbeld onder invloed van beleidsstrategieën zoals gebundelde
deconcentratie, decentralisatie en suburbanisatie. Veel van deze satellietkernen klonterden samen en verloren hun eigengereidheid door
een eenzijdige woningmarkt van sociale woningbouw. Veel van deze
vooral naoorlogse stadsuitbreidingen vormen kansrijke herstructureringsgebieden waarbij het differentiëren van de woningvoorraad en
bevolkingssamenstelling en het vergroten van het economische draagvlak de streefdoelen zijn. Wat verder opvallend is aan de richting van
de verstedelijking van de afgelopen 50 jaar is dat deze ontwikkelingen
van de waterkant af gebeurden. Zo zijn er in de huidige situatie weinig woongelegenheden langs het water. Ook valt op dat veel van het
verstedelijkte gebied gefragmenteerd is. Deze fragmentatie geldt vooral
voor de stad Rotterdam die een eilandenrijk van verschillende stadsdelen vormt.
4.2 Werkgebieden
In plaats daarvan is een sterk geïndustrialiseerd havengebied compact
opgebouwd langs de rivierloop van de Nieuwe Maas. Zoals de stad
de haven lang heeft gevolgd zo volgt de haven de rivier en trekt steeds
verder zeewaarts. De Rotterdamse haven kenmerkt zich voornamelijk
als opslag - en doorvoerhaven met enorme oppervlaktes aan petrochemische industrie. De aanwezigheid van hinder en vervuiling van de
haven is sterk bepalend geweest voor de manier waarop de regio zich
heeft ontwikkeld. Alle veiligheidscontouren over elkaar heen gelegd laat
zien dat er vrijwel geen woninglocaties nabij de haven als ‘ongehinderd’
kunnen worden getypeerd. De haven ligt dan ook vrij geïsoleerd van het
stedelijke leven dat versterkt wordt door de groene bufferzones. Dat
IL[LRLU[LJO[LYUPL[KH[KLOH]LUZSLJO[ILYLPRIHHYPZ,LULMÄJPwU[L
dooradering van wegen en spoorwegen, bekabeling, pijpleidingen zorgt
voor een goede bereikbaarheid en doorvoer van goederen.
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afb. 17
Stads- en dorpsstructuren regio Rijnmond



afb. 18
Werkgebieden regio Rijnmond

afb. 19
Infrastructuur regio Rijnmond
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4.3 Infrastructuur
De infrastructuur van Regio Rijnmond kent een hiërarchische opbouw.
Het bestaat uit nationale ontsluitingswegen (A16/A15/A13/A4), regionale verbindingswegen (A15/A29/N15) en lokale wegen voor bestemmingsverkeer. De Stadsring van Rotterdam maakt onderdeel uit van het
nationale netwerk en bevat dan ook drukke knooppunten. De A15/N15
is vooral bedoeld om het intensieve havenverkeer te ontsluiten. Beide
PUMYHZ[Y\J[\YLUaPQUÄSLNL]VLSPNTL[UHTL^HUULLYILPKL]LYRLLYZZ[YVmen elkaar treffen tijdens de spitsuren. De onduidelijke en onlogische
opbouw van het wegennet in de regio Rotterdam komt voort uit de ontstaansgeschiedenis. In tegenstelling tot een grote mononucleaire metropool waar het rail- en wegnetwerk vanuit een hiërarchische opbouw
om een kerngebied is ontwikkeld zo is de regio Rotterdam polynucleair
waar de infrastructuur onderdeel uitmaakt van een nationaal netwerk.
Regionale en tangentiele systemen ontbreken waardoor de periferie
van Rotterdam zowel van buiten de regio als vanuit het centrum slecht
bereikbaar is. De lokale brede stadswegen maken van Rotterdam een
gefragmenteerde stad. Verder zijn verbindingen tussen de rechter- en
linker Maasoever onvoldoende om de rivier als barrière op te heffen.
Een metroverbinding van Ommoord-Centrum-Spijkenisse doorkruist de
stad en maakt een snelle verbinding mogelijk. Toekomstplannen zijn;
de A4 verlengen en de Randstadrail en Betuwelijn aanleggen om het
goederen- en personenvervoer wat meer op te splitsen.
4.4 Morfologie
De poldergrenzen vormen de hoofdlijnen van de ruimtelijke inrichting
van de drie bodemtypes: jonge en oude zeekleigronden, laaggelegen
veengronden en droogmakerijen. De bodemstructuur is vooral gevormd
door zeeoverstromingen waar oude veenlandschappen werden weggeslagen en zeeklei werd afgezet. Door ontginning (ontwatering) en inpoldering (bedijking) werd nieuw land teruggewonnen maar werd tevens
een sterke bodemdaling veroorzaakt. Veel van de polders op de zeekleigronden worden gebruikt voor de landbouw, maar de verwachting
is dat de agrarische functie steeds meer zal verdwijnen uit het gebied.
Een groot deel van het veenweidegebied is beschermd cultuurlandschap. De veengebieden met zijn vlietlanden vormen de lagere delen
van de polder en is daarom geschikt voor waterberging en natte natuur.
De zeekleigebieden hebben als ondergrond een stevige en stabiele
kleibodem en als slootjesrijk met wateringen en kreken geschikt voor
natuurontwikkeling en woningbouw.

depolders kunnen in de toekomst een verbinding gaan vormen tussen
de Hollandse Delta en het Groene Hart. Langs de rand van de haven
ligt veel buffergroen van regionale importantie. Deze groengebieden zijn
niet alleen ontworpen en aangelegd als buffer voor de haven, maar ook
als recreatieplekken. Het stedelijk groen is versplinterd en zijn eilanden
in een verstedelijk landschap die vaak langs de randen van de stad liggen. Natuurlijke oevers en waterfront langs rivier en kustlijn zijn dan ook
kansrijke gebieden voor natuurontwikkeling die de groenstructuur van
Rotterdam kan versterken.
4.6 Water
Het watersysteem bestaat uit zee en rivieren, die met elkaar in open
verbinding staan. Het kent een hiërarchische opbouw van wateringen,
kreken, vaarten, boezems, kanalen, rivieren en zee. Voor Rotterdam zijn
zowel de waterstand als de waterkwaliteit van het hoofdwatersysteem
van groot belang. De waterstand omdat een groot deel van de stad lager ligt dan de gemiddelde buitenwaterstand. Zo kent de Nieuwe Maas
ter hoogte van Rotterdam centrum een getijdenbeweging van gemiddeld 1.50 m: gemiddeld hoog water bedraagt 1.15 m +NAP, gemiddeld
laag water 0.35 m –NAP. De waterkwaliteit is met name van belang vanwege de behoefte om in droge periodes zoet water vanuit de rivieren in
te laten in de regionale en lokale watersystemen. De hoofdwaterkering
beschermt het achterland tegen overstromingen bij hoge waterstanden
in het buitenwater. De hoogte van de dijken ter hoogte van Rotterdam
centrum is ongeveer 5.50 m +NAP. De (voormalige) haventerreinen
liggen echter buitendijks en zijn dus niet beschermd door de hoofdwaterkering. Deze terreinen zijn dus opgehoogd, maar zijn tot op zekere
hoogte hoogwatervrij. Vooral de oudere terreinen liggen vaak onder het
niveau van de huidige hoofdwaterkering. Deze waterkeringen zorgen
voor harde grenzen tussen water en land en zoet en zout water.

4.5 Natuur
Met de ontwikkeling van stad en haven is veel natuurlijk gebied verloren gegaan, maar dit wil niet zeggen dat Regio Rijnmond geen natuur
heeft. Zo liggen de haven en stad langs het estuarium van de Nieuwe
Maas en de randen van de regio grenzen aan de nationale natuurgebieden het Groene Hart, het duingebied en de Biesbosch. De veenwei-
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afb. 20
Groenstructuren regio
Rijnmond

afb. 21
Water- en bedijkingsstructuur regio Rijnmond
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Visie Regio
Rijnmond 2030
5

In dit hoofdstuk zullen naar aanleiding van de bevindingen uit de regionaal historische en de ruimtelijke en functionele analyse van de Regio
Rotterdam drie strategieën worden opgesteld. Deze bepalen de richting
die stad en haven op gaan bewegen in de toekomst. De strategie waar
uiteindelijk voor gekozen zal worden vormt tevens de onderlegger voor
de herstructurering van de Waalhaven.
5.1.1 Gescheiden economie
De stad en haven gaan ieder hun eigen weg. De stad is bevrijd van de
haven en de voetafdruk van de haven wordt weggeveegd of als toeristisch thema benut. Zowel morfologisch als economisch wordt de band
voorgoed verbroken. De haven trekt verder zeewaarts en Rotterdam
verstedelijkt verder op de lijn Dordrecht/ Delft/ Den Haag. Met het water
als scheidslijn vindt verstedelijking plaats op de rechter Maasoever, de
haven op de linker Maasoever en natuur langs het estuarium van de
voordelta en het kustgebied.
5.1.2 Mono economie
De stad, de haven en natuur ontwikkelen zich parallel aan elkaar. De
stad volgt de haven als een bandstad waarbinnen een morfologische
koppeling behouden blijft. Economisch worden stad en haven ontkoppeld waardoor twee autonome gebieden ontstaan binnen een regionale
structuur. De haven en stad als economische monolieten. Bestaande
stads- en dorpskernen langs de haven clusteren samen als groeikernen
en vormen een eigen stedelijke economie. De natuur wordt ontwikkeld
als buffer tussen stad en haven in en als buitenrand van de bandstad.
5.1.3 Gemengde economie
Haven, stad en natuur gaan een synergie met elkaar aan wat resulteert
in een gefragmenteerd patchwork-landschap. Het water als katalysator
van de koppeling tussen de drie landschappen en het groen als ceTLU[[\ZZLUZ[HKLUOH]LU,LUÄQUTHaPNNYPK]HU]LYIPUKPUNLUVU[staat waar binnen de mazen verschillende cultuurlandschappen elkaar
overlappen en nieuwe typologieën gaan vormen. Een grote stedelijke
JVUÄN\YH[PLVU[Z[HH[VWYLNPVUHHSUP]LH\
100% natuur
100% haven
100% stad
--------------------------------- x water
100% havenstad
De keuze is gevallen op de derde strategie vanuit het oogpunt dat een
hybride van haven, stad en natuur een hecht en duurzame regio oplevert. Het samengaan van economieën en ecosystemen zullen ontwikkelingen zijn die elkaar niet uitsluiten maar in balans met elkaar zullen
aPQU,]LU^PJO[PNLSVJH[PLZWLJPÄLRLRL\aLZ[\ZZLULLUZ[LKLSPQRLUH-
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tuurlijke of havenlandschappelijke ontwikkeling of een combinatie van
de drie zullen verschillende gradiënten van landschapscomponenten
vormen. Bij die keuzes wordt de ‘gradiënt’ ingezet als middel om extra
kwaliteit te genereren. Geen contouren als harde begrenzing, maar geleidelijke, zachte overgangen tussen milieus. Het landschap wordt op
deze plekken hybride, minder eenduidig, en dat levert een breder palet
aan landschapsdifferentiaties op voor de Havenregio Rijnmond
5.2.1 De lagenbenadering als ontwerpmethodiek
Het Hollandse landschap vormt de basis van het plan. In deze waterrijke onderlegger ligt het samenstel van gemengde functies als een
lappendeken ingebed. De historische binnensteden zijn de parels in die
lappendeken, die elke kern een eigen identiteit verschaffen. Het transportnetwerk vormt in wezen de intermediair tussen het landschap en
het gebruik ervan. Nieuwe infrastructuur wordt op die locaties ingezet
waar ze in een mobiliteitsbehoefte voorzien en waar ze een stimulerende en conditionerende rol kunnen spelen bij de richting en de verschijningsvorm van het verstedelijkingsproces.
5.2.2 Laag 1: Landschappelijke onderlegger
Het toekomstige landschap van de Deltametropool kan worden gezien
als een enorme spons die het water opzuigt, vasthoudt en weer
afgeeft. Het gebied is rijk aan gradiënten, overgangen tussen land en
water. De rijkdom aan overgangen biedt aanleiding om een grote variatie in typen woon- en werkmilieus te creëren ervan uitgaande dat de
landbouw sterk aan betekenis zal inboeten. Het landschap wordt in
toenemende mate recreatief. Karakteristieke voorbeeldlandschappen

blijven zo mogelijk bewaard. Andere landschappen kunnen worden
betrokken in een transformatieproces.
5.2.3 Laag 2: Infrastructuur
Een keuze voor de havenregio Rijnmond betekent een keuze voor de
ontwikkeling van een regionaal netwerk. De bestaande infrastructuur
wordt gecompleteerd door zowel in noord-zuid als oost-west richting
assen en tangenten te ontwikkelen die het gebied goed verbinden met
het achterland en andere regionale structuren. Er wordt dus een duidelijk grid over het gebied gelegd waar het openbaar vervoer aansluit op
het wegnetwerk.
5.2.4 Laag 3: Occupatiepatroon
Wat betreft het occupatiepatroon moeten robuuste keuzes worden gemaakt. Verstedelijking gebeurt in dit ontwerp op drie manieren:

PUHHUZS\P[PUNVWILZ[HHUKLNYV[LRLYULU"

SHUNZOL[^H[LY

HSZ]LYZWYLPKLILIV\^PUNKHHY[VLVU[^VYWLUVMKLLSZHHUNL 
paste landschappen, de behoefte volgend van veel woningbe
hoevende.
,SRLNYV[LRLYUOLLM[LLUZWLJPÄLRLOPZ[VYPZJOLPKLU[P[LP[LUKHHYTLL
verband houdende functies. Streven naar een complementariteit van
oud en nieuw is van groot belang. Uiteindelijk doel is dat de havenregio Rijnmond zich zal ontwikkelen als een samenstel van kernen met
LSRLLUZWLJPÄLRLZMLLYKPLVUKLYSPUN]LYIVUKLUaPQUKVVYLLULMÄJPwU[
net van openbaar vervoers- en verkeerswegen. Verstedelijking in aan-

afb. 22

Ontwikkelingsstrategieën regio Rijnmond
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sluiting op bestaande kernen en bij knooppunten van vervoer wordt
strak geregisseerd. Verspreide bebouwing in daartoe geconditioneerde
landschappen wordt meer vrijgelaten dan tot nu toe gebruikelijk. Naast
de traditionele woonmilieus met een tuinstedelijke dichtheid is er een
Z\IZ[HU[PwSL]YHHNUHHYTLLYZWLJPÄLRL^VVUTPSPL\ZKPLIHSHUJLYLU
tussen de behoefte aan meer ruimte en groen enerzijds en de nabijheid
van voorzieningen en stedelijke activiteiten anderzijds. Deze woonmilieus zijn vooral te vinden op de overgangen tussen stedelijk en landelijk
gebied. Dat kan in de vorm van stedelijk wonen op het land.
De havenstructuur wordt verder ontwikkeld rond vervoersknooppunten
en langs de nieuwe assen en tangenten. Deze havenactiviteiten zullen
voornamelijk bestaan uit logistieke distributiecentra, containeropslagterreinen en zakelijke dienstverlening en de virtuele haven die meer
geschikt zijn om gekoppeld te worden aan woonfuncties. Wonen bij
de boer, werken in de haven, recreëren in de natuur en dat binnen een
straal van een aantal kilometers.

afb. 23a
Laag 1 Landschappelijke onderlegger

afb. 23b
Laag 2 Infrastructuur
Laag 3 Occupatiepatroon
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Ontwikkelingsstrategie gemengde economie regio Rijnmond
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Kansen voor
Rotterdam
6

6.1 Karakter Rotterdam
Wat is Rotterdam voor een stad? Wat is haar karakter en hoe valt deze
het beste te omschrijven. Rotterdam als wereldhavenstad in een rivierenlandschap, als een hardwerkende arbeidersstad, dat zelfs in het
voetbalspel tot uiting komt, als wederopbouwstad, als gefragmenteerde stad of als stad van tegenstellingen; werk en wonen, bedrijvigheid
en rust? R. Blijstra beschrijft het in Rotterdam; stad in beweging als
volgt:

“Rotterdam is een dynamische stad, waar geen stille
hoekjes zijn. Niet iedereen kan hier wonen en het zijn
niet de slechtsten die de stad mijden. Maar het zijn
ook niet de slechtsten die zich thuisvoelen tussen al
die bewegende delen van schepen, auto’s, machines
en bruggen, tussen het knarsen, piepen, stampen,
Å\P[LU]HUHSKPLOHHZ[PNLKVVYTLUZLU]VVY[NLKYLven werktuigen. Rotterdam is Rotterdam, men neme
het zoals het is”.
Een tekst die vandaag de dag nog steeds een goed beeld geeft van
de stad. Het is een boeiende, veelbelovende, maar vooral een dynamische stad, die continu in een staat van transformatie is en voortdurend
bezig is met zijn toekomst. Met een alsmaar groeiende haven, met de
rivier als katalysator voor deze groei en de stad die de haven volgde en
gevormd heeft tot de stad die het vandaag de dag is.
6.2 Vernieuwingsopgaven
Met een gemengde economie als nieuwe ontwikkelingsstrategie staat
de Rotterdamse regio voor een grote vernieuwingsopgave. Rotterdam
kent een achterblijvend vestigingsklimaat, onvoldoende groei van de
werkgelegenheid, een onevenwichtige bevolkingsopbouw, een achterblijvend opleidingsniveau en een laag gemiddeld inkomen. Mede
daardoor blijft de economische ontwikkeling van de zuidelijke Randstad
achter bij de rest van Nederland. Belangrijkste oorzaak is de vanouds eenzijdige gerichtheid op de haven zelf. De klassieke haven, als
logistiek-industrieel complex, zal in de nabije toekomst een ingrijpende
verandering ondergaan om de internationale concurrentiepositie met
andere wereldhavens te behouden. Deze veranderingen zullen over
de volle breedte moeten gaan plaatsvinden, van de Maasvlakte tot de
Moerdijk, van deep sea containeropslag tot een kennis- en diensten-
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economie. Naast een verbreding vormt de verduurzaming van de mainport een tweede belangrijke opgave, waarbij rekening wordt gehouden
met vraagstukken rond energievoorziening en waterveiligheid.
De opgave van verbreding en verduurzaming van de mainport houdt
niet op bij de grens van de haven. Een vitaal stedelijk gebied is een
essentiële conditie waaronder deze vernieuwing gestalte kan krijgen:
de stad moet met een gevarieerd palet aan woonmilieus, culturele en
maatschappelijke voorzieningen aantrekkelijk zijn voor kenniswerkers
en zakelijke dienstverleners. Bovendien moet de stad als emancipatiemachine zorgen voor een continue stroom van goed opgeleide mensen, die met hoofd- of handwerk hun onmisbare bijdrage willen leveren
aan de duurzame toekomst van de regio.

Hieruit volgen drie ambities voor de stadshavens:

6.3 Sleutelpositie Stadshavens
Tegen deze achtergrond positioneren stad en haven het project
Stadshavens als de plek waar deze transitie uitgevonden en toegepast
kan worden, eerst binnen het gebied, maar daarna ook daarbuiten.
Als Stadshavens slaagt, slaagt de vernieuwing van de hele regio, die
daarmee haar substantiële bijdrage blijft leveren aan de concurrentiepositie van de Randstad. Dankzij de ligging op het grensvlak van stad
en haven leent Stadshavens zich in het bijzonder voor de verbreding
van de haveneconomie: onderwijs en kennisinstellingen, maritieme
dienstverlening en arbeidsintensieve nieuwe maakindustrie vinden juist
in dit gebied de uitstekende condities om zich te vestigen. De havengebieden die vrijkomen dankzij de ontwikkeling van de Maasvlakte,
lenen zich voor de ontwikkeling van een compleet nieuwe generatie
overslag- en distributiecentra. Daarnaast bieden de waterfronten van
Stadshavens de unieke kans voor de ontwikkeling van stedelijke milieus
die de noodzakelijke impuls geven aan de quality of life van de stad, die
weer noodzakelijk is om tot de vernieuwing van de mainport te komen.
Intensivering van Stadshavens beperkt bovendien de aanslag van verstedelijking op het buitengebied. De omvang van Stadshavens creëert
voldoende kritische massa voor een sterke en samenhangende aanpak
en voorkomt een traditionele herstructurering van deelgebieden zonder
meerwaarde op een hogere schaal. De schaalgrootte leidt tot interesse
en bereidheid van internationale koplopers om in de herontwikkeling te
participeren. Op deze wijze wordt de noodzakelijke innovatiekracht binnengehaald die past bij de gewenste internationale allure.

3.
Het bevorderen van de sociaal-culturele diversiteit. Een cultuurimpuls en nieuwe openbare ruimten langs het waterfront in de stadshavens kan bijdragen aan de ontplooiing van Rotterdam als samenlevende stad en duurzame haven.

1.
De vernieuwing van Rotterdam als woonstad aan de rivier moet
een vervolg krijgen in het strategische project Stadshaven. Het herstructureren van het gebied rond de Waalhaven, Eemhaven, Merwedehaven en Vierhavens biedt een uitgelezen kans het prachtige rivierlandschap uit te buiten.

/L[]LYZ[LYRLULUKP]LYZPÄwYLU]HUOL[Y\PT[LSPQRLJVUVTPZJOL
ontwikkelingsperspectief van de haven. De stadshavens als innovatieve
werklocaties vormen hierbij een belangrijk potentieel binnen het nieuwe
beleid.

6. 4 Ambities Stadshavens
Inzet voor de Stadshavens is om daar een experimenteergebied van
te maken waarbij technologische innovaties en innovaties op het
gebied van bouwen in milieubelaste gebieden hand in hand gaan.

Kansen
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7.1 Tekort aan knooppuntlocaties op Zuid
Rotterdam-Zuid heeft een gering aantal geschikte knooppuntlocaties.
Dit zijn locaties die niet alleen multimodaal, maar ook een multifunctioneel karakter hebben. Plekken waar niet alleen gewerkt wordt, maar
daarnaast ook een mix wordt aangeboden van voorzieningen, die
vanwege goede auto- en OV bereikbaarheid in toenemende mate interessant zijn voor ondernemingen. De meeste knooppuntlocaties liggen
op de rechter maasoever, waar een overaanbod dreigt te ontstaan met
daarbij leegstand. Om de balans te herstellen binnen Rotterdam is het
nodig om het vizier op Zuid te richten voor wat betreft het ontwikkelen
van nieuwe multifunctionele kantoorgebieden. Hierbij is een goede bereikbaarheid en ontsluiting van de locatie een belangrijk criterium voor
de situering ervan.
7.2 Schaalvergroting vrijetijdsbesteding
Vrije tijd wordt niet alleen besteed, maar ook beleefd. Niet alleen het
aanbod van een verzameling producten, maar ook de verzameling van
accommodaties samen vormen de belevingswereld op zich.
Grootschalige thematische clusters worden steeds meer ontwikkeld,
waarbij gestreefd wordt naar centra die een thema als bindende factor
hebben om een gebied een geheel eigen karakter en aantrekkingsRYHJO[[LNL]LUVTaPJOKHHYTLL[LWYVÄSLYLU[LUVWaPJO[L]HUHUKLYL
clusters. Binnen Rotterdam-Zuid liggen twee clusters, het vrijtijdscluster
Ahoy en het sportcluster de Kuip, met daartussen voornamelijk kleinschalige vrijetijdsvoorzieningen. Er liggen voldoende kansen om nieuwe
vrijetijdsclusters te ontwikkelen op Zuid die aansluiten op het huidige
aanbod. Deze potenties liggen vooral langs de rivieroevers en in de
stadshavens.

afb. 24
Gordel van Smaragd doortrekken naar de Waalhaven

:WLJPÄLRL^VVU]YHHN9V[[LYKHTA\PK
In de huidige situatie heeft Rotterdam-Zuid weinig differentiatie in het
woningaanbod. Rotterdam-Zuid verliest haar aantrekkingskracht op
de huidige en potentiele bewoners. Kansrijke groepen trekken weg uit
de stad, die op zoek zijn naar een rustige groene woonomgeving. Aan
deze woonwensen en woonbeleving wordt binnen het huidige aanbod
te weinig voldaan, maar er liggen wel kansen om deze te ontwikkelen
op Zuid. Nieuwe woonvormen in een aantrekkelijk groene omgeving
kunnen de differentiatie in woonmilieus vergroten.
7.4 Groen Blauw Raamwerk
Met het Eiland van Brienenoord, Park de Twee Heuvels en het Zuiderpark heeft Rotterdam-Zuid een aantal groengebieden van formaat.
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Deze parkengordel op Zuid, ook wel Gordel van Smaragd genoemd,
loopt van Oost naar West met daartussen een drietal dorpsachtige
woonkernen Sportdorp, Vreewijk en Wielewaal. Deze parkengordel eindigt in de stadswijk Charlois, waar het groen afgeknepen wordt van het
water. Hier liggen kansen om de Gordel van Smaragd door te trekken
tot in de haven en te vervolmaken door het te koppelen aan de dorpen Heijplaat en Pernis met daartussen Quarantaine eiland als groene
‘stepping stone’. Door de opgaven water, recreatie, ecologie en groen
integraal in de gebiedsontwikkeling van de Waalhaven op te nemen,
ontstaat een krachtig en duurzaam groen-blauw netwerk dat ingezet
kan worden om Rotterdam-Zuid te koppelen aan de haven.
7.5 Nieuwe stedelijke ruimte
Binnen en rondom de verschillende stedelijke milieus bevinden zich de
openbare ruimtes waar zich het stedelijk leven afspeelt. Een afwisseling
van drukke en dynamische plekken met rustige, groene plekken vergroot de aantrekkingskracht van een gebied. Dit zijn openbare plekken
die geschikt zijn voor evenementen, en daarmee voor grote hoeveelheKLUTLUZLUH\[V»ZLUÄL[ZLU/L[^H[LYPZLLUILSHUNYPQRLRH[HS`ZH[VY
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waaraan deze nieuwe stedelijke openbare ruimte worden gerealiseerd.
+P[]YHHN[^LSVTLLUNLIPLKZZWLJPÄLRLILUHKLYPUN,LUVWLUIHYL
ruimte wordt anders benut langs een groene rivieroever dan langs een
versteende kade en zal dus ook een andere ruimtelijke inrichting krijgen.
3=YV\[PUN
Rotterdam-Zuid is voor een groot deel omsloten door water en een
groen buitengebied. Daarbinnen ligt een gedifferentieerde groenstructuur waarvan het Zuiderpark het belangrijkste element is en daartussen
liggen een tweetal knooppuntlocaties. Deze gebieden zijn onvoldoende
herkenbaar met elkaar verbonden door langzaamverkeerroutes. Met
het ontwikkelen van een extra knooppuntlocatie, nieuwe openbare
ruimte langs de rivieroever en nieuwe recreatieve clusters is het noodaHRLSPQRVTHHU[YLRRLSPQRLÄL[ZLU^HUKLSYV\[LZHHU[LSLNNLU[\ZZLU
deze gebieden. Deze nieuwe routes worden aangesloten op het langzaamverkeersysteem op stedelijk niveau.
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Kansen in de
Waalhaven
8

In dit hoofdstuk staat de Waalhaven en de directe omgeving hiervan
centraal. Allereerst wordt stilgestaan bij de historische ontwikkeling van
de Waalhaven. Vervolgens wordt ingegaan op de invulling en begrenzing van het gebied om tenslotte een beschrijving te geven van de relevante ontwikkelingen binnen het plangebied en de directe omgeving.
8.1 Historie Waalhaven
8.1.1 Poldergebied tot eind 19de eeuw
Nadat in de 16de eeuw het riviertje de Koedood werd afgesloten ontstonden nieuwe polders op de plek waar nu de waalhaven ligt. Deze
polders, Robbenoord en de Plompert, werden samengevoegd en
ingedijkt zodat ze niet meer zouden onderlopen. Het overtollige water
van de Koedoodboezem werd door het graven van een vliet afgevoerd
naar de nieuwe Maas. Tot halverwege de tweede helft van de negentiende eeuw geschiedde deze waterlozing op natuurlijke wijze. Eind
negentiende eeuw werd besloten om het poldergebied te transformeren tot havengebied. Na het onteigenen van de polders werd begonnen
met het ontpolderen waarbij dijken werden doorgestoken en verlegd.
Hierdoor ontstond een groot stuk buitendijks gebied waar de nieuwe
havenontwikkelingen konden gaan plaatsvinden.
8.1.2 Waalhaven vooroorlogs
De geschiedenis van de Waalhaven begint eind negentiende eeuw op
Sluisjesdijk, een voormalig schiereiland in de Nieuwe Maas. Direct aan
het water, dicht bij de stad maar op veilige afstand was Sluisjesdijk een
geschikte plaats voor de opslag van petroleum. Maar met de enorme
groei van de Rotterdamse haven in de jaren daarna en dus de vraag
naar ruimte werden rondom Sluisjesdijk nieuwe waterbekkens uitgegraven voor het laden en lossen van zeeschepen. De opslag van petroleum was niet langer meer toegestaan in de nabijheid van deze nieuwe
havenactiviteiten en verhuisden naar de petroleumhaven op de vondelingenplaat bij Pernis. Het karakter van het schiereiland veranderde hierdoor. Sluisjesdijk werd dichter bebouwd en kreeg een nieuwe invulling
met kleinschalige industrieën die zich niet langer alleen concentreerden
op het doorvoeren van producten, maar ook op het verwerken ervan.
De uitbreiding van de stadshavens waaronder de Waalhaven nam in de
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jaren twintig verder toe en met de oprichting van een zelfstandig Gemeentelijk Havenbedrijf in 1932 zouden deze stadshavens nog voor de
Tweede Wereldoorlog afgerond zijn. De aanleg van de Waalhaven werd
in etappes gedaan om overstromingsgevaar te voorkomen aangezien
het rechtstreeks aansloot op de rivier. De vorm van de haven werd bepaald door bestaande wegen, sloten, kavels en bebouwing. Ten zuiden
van dit nieuwe havengebied werd een vliegveld aangelegd dat werd
geopend op 26 juli 1920. Het was het eerste vliegveld ten behoeve van
de burgerluchtvaart dat in Nederland in gebruik werd genomen. Het
vliegveld was maar 800 bij 650 meter groot en bestond aanvankelijk
uit een opgespoten terrein zonder verharde banen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog had de Waalhaven het zwaar te verduren. Kranen, kades
en opslagruimten werden totaal vernield. De aanwezigheid van een
vliegveld vormde een belangrijke schakel binnen de Duitse Blitzkrieg.
Door dit vliegveld in handen te krijgen voor hun luchtlandingstroepen
zou de weg naar de grote steden open liggen. De Britse Luchtmacht
had er dan ook alle belang bij om dit voorkomen en bombardeerde het
vliegveld. Na de oorlog zou deze niet meer terug worden gebouwd.
8.1.3 Waalhaven naoorlogs
De haven werd na de oorlog in rap tempo weer opgebouwd. Het herstel van de verwoeste havenmuren en gebouwen in de havens bracht
een betere indeling van de haventerreinen met zich mee. Nieuwe petroleumhavens werden aangelegd zoals de 1ste en 2de Petroleumhaven
en later de Botlek, Europoort en de Eerste Maasvlakte. Dit bracht een
grote verandering met zich mee voor de Waalhaven. De nieuw aangelegde havens lagen dichter bij de Noordzee en hadden dan ook een
minder lange aanvoerroute. Dit was weer belangrijk voor de grote industrieën om zich hier te vestigen. Deze complexen besloegen enorme
oppervlakten waar de Waalhaven niet aan kon voldoen en moest zich
dus meer gaan richten op kleinschaliger havenactiviteiten. De aanleg
van de Beneluxtunnel, die een verbinding tussen de Rechteroever en
de Linkeroever (ten westen van Pernis) vormde, zorgde ervoor dat de
zware zeeschepen met een diepe waterligging de havens ten westen
daarvan niet meer konden bereiken. Dankzij een modernisering van het
gebied en een opwaardering van de havenactiviteiten gedurende de
tweede helft van de twintigste eeuw heeft het zijn plek kunnen behouden binnen het industriële havencomplex. Het noordelijk deel van de
Waalhaven werd ingericht voor de behandeling van stukgoed en een
belangrijke concentratie van het massagoederenverkeer zou in het
westelijk deel gaan plaats vinden.
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8.2 Context
In deze paragraaf wordt de ruimtelijke context van de Waalhaven besproken waaronder de ligging van de Waalhaven op grotere schaal, de
begrenzingen en als laatste de ruimtelijke opzet.
8.2.1 Ligging van de Waalhaven
De Waalhaven ligt binnen de regio Rijnmond als scharnierpunt tussen
de haven, de stad en landelijk gebied. Tevens maakt het onderdeel uit
van het estuarium van de Maas.
8.2.2 Begrenzing van de Waalhaven
De Waalhaven ligt op de linkeroever van de Nieuwe Maas ten zuidwesten van het centrum van Rotterdam en is qua oppervlakte ook met
elkaar te vergelijken. Het gebied wordt aan de noordoostzijde omsloten
door bedrijfspanden en de middelhoge portiekwoningen van de vooroorlogse stadswijk Oud-Charlois. Ten zuiden daarvan ligt een meer
open gebied met groenelementen en sportvelden met daarachter de
naoorlogse laagbouwwijk de Wielewaal. De zuidrand wordt begrensd
door het spoorwegemplacement en de A15 met daarachter het buitengebied Albrandswaard, de nieuwe woongebieden van Carnisselanden
en de Oude Maas.
De westzijde wordt voornamelijk begrensd door de gestapelde containers van de Eemhaven en het noordwestelijk deel door de rijtjeswoningen van het vooroorlogse tuindorp Heyplaat. Ten noorden van de
Waalhaven gelegen op de rechteroever van de Nieuwe Maas ligt het
oude havengebied van het stadsdeel Delfshaven. Dit deel bestaat uit
de vooroorlogse stadshavens Merwehaven en Vierhaven en het LLoydkwartier dat momenteel wordt heringericht tot nieuwe stadswijk.
8.3 Ontleding van de Waalhaven
In deze paragraaf wordt de ruimtelijke structuur van de Waalhaven
ontleed.
8.3.1 De ruimtelijke opzet
De Waalhaven heeft een oppervlakte van ruim 300 hectare groot en
is het grootst gegraven havenbassin van de wereld. Langs de Nieuwe
Maas strekt het gebied zich uit over een lengte van 4 kilometer en het
water in de Waalhaven loopt tot 2,5 kilometer zuidwaarts.
De Waalhaven is onderverdeeld in 4 deelgebieden: het waterfront
bestaande uit Sluisjesdijk, het voormalige RDM-terrein en Quarantaine
eiland, Waalhaven oost met pieren 1 t/m 4, Waalhaven west/Eemhaven
met pieren 5 t/m 8 en het bedrijventerrein Waalhaven Zuid. Het gebied
wordt ontsloten door de wegen Waalhaven Noordzijde, Oostzijde. Zuidzijde, de Waalhavenweg en de Heyplaatweg.
8.3.2 Waterfront Oost, Sluisjesdijkpier
De bebouwingsstructuur op Sluisjesdijkpier is over het algemeen verouderd door achterstallig onderhoud en staat voor een groot deel leeg.
Grote opslaghallen worden afgewisseld door bedrijfspanden waarvan
de meeste een laagwaardige uitstraling hebben door een gebrek aan
architectonische kwaliteit. De bedrijvigheid op de pier bestaat uit ha42

vengerelateerd en niet havengerelateerd, laagwaardig en hoogwaardig.
Sluisjesdijk heeft een duidelijk wegenpatroon van twee rechte wegen
die parallel aan elkaar lopen en de pier in drie smalle stroken verdeeld.
Haaks op deze wegen liggen straatjes als doorsteekmogelijkheden die
tevens doorkijkjes creëren naar de Nieuwe Maas. Verder liggen langs
de wegen goederensporen die al geruime tijd niet meer worden gebruikt.
De cultuurhistorische waardevolle elementen bestaan uit beeldbepalende bedrijfspanden en opvallende havenconstructies. Voorbeelden
hiervan zijn het gebouw Cats papierfabriek, het gebouw Handelsveem
Steinweg, het gebouw Radio Holland, kolentippen, graanelevatoren en
de havenkranen.
De openbare ruimte heeft een rommelige uitstraling door een gebrek
aan groenstructuur, het langdurig parkeren van lege truckchassis en
het illegaal dumpen van afval. Verder bestaat de afkadering van de
verschillende terreinen uit slordige en hoge afscheidingselementen, die
harde barrières vormen naar het water toe.
8.3.3 Waterfront West, RDM-terrein
Het RDM-terrein (afgekort voor Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
N.V.) was van 1902 tot 1996 een scheepswerf waar scheepsnieuwbouw, scheepsreparaties en machinebouw plaatsvonden. Het terrein
bestaat uit twee pieren gelegen aan de oever van de Nieuwe Maas ten
noorden van Heijplaat en beslaat een oppervlakte van 40 hectares. Op
het terrein staan enorme loodsen waar de schepen werden gefabriceerd en tussen de pieren in langs de kade staat het oude kantoorgebouw dat gezien kan worden als beeldbepalend element. Het gehele
terrein vormt binnen de ruwe havenstructuur een waardevol industrieel
LYMNVLK5HKH[PU KL^LYMKLÄUP[PLMI\P[LUNLIY\PRPZNLYHHR[
kwam het in 2001 in handen van het havenbedrijf Rotterdam.
8.3.4 Waterfront West, Quarantaine eiland
Inkomende zieke zeelieden die verdacht werden van besmettelijke
kwalen werden opgevangen op het quarantaine eiland. Dit gebied had
dan ook geen functie als havengebied. Het heeft zijn groene landelijke
karakter behouden zoals het er tegenwoordig nog bij ligt en vormt een
cultuurhistorische plek binnen de haven. Op het eiland staan ook nog
de gebouwen die vroeger gebruikt werden als badhuis, ontsmettingsruimte en mortuarium. Het is al lang niet meer in gebruik en kunstenaars en krakers hebben de gebouwen opgeknapt en verbouwd tot
woningen en ateliers. Het schiereiland is maar met een weg verbonden
met de haven en dat is de quarantaineweg. Aan de noordkant langs de
nieuwe Maas ligt ook het enige echte stukje strand van Rotterdam.
8.3.5 Waalhaven Oost
Kenmerkend voor het gebied zijn de grote afmetingen van de waterbekkens, pieren en gebouwen, die haaks georiënteerd zijn op de
centrale hoofdweg. Deze hoofdas met daarlangs de goederensporen
vormt de ruimtelijke drager van dit deelgebied. In combinatie met de
waterkering die er parallel langs loopt, vormt deze bundel van structuren over een lengte van bijna twee kilometer zowel een fysieke als
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visuele barrière tussen de Waalhaven en de woonwijken Oud-Charlois
en Wielewaal. Niet alleen vanuit de omgeving is er een minimale visuele relatie met de haven, maar ook tussen pier 3 en Sluisjesdijk is het
zicht op zowel het water als de haven beperkt. Dit komt door de hoge
en dichte terreinafscheidingen, die een duidelijk verschil maken tussen openbaar gebied en privéterreinen van de bedrijven langs de kade.
Een klein deel van de oevers is openbaar, maar is niet ingericht voor
recreatieve doeleinden. Pier 1 en 2 worden ingevuld door bedrijven die
actief zijn in het ladingmanagement. Pier 3 vormt een aanlegsteiger
voor schepen en Pier 4 huisvest een cementbedrijf en pakhuizen. In
de architectuur overheersen de zakelijke vormgeving en de grote betonconstructies uit de jaren vijftig. De inrichting is echter verouderd en
doet rommelig aan. Met het vertrek van de LASH-bakken tussen Pier
3 en 4 komt er een groot deel van het wateroppervlak in de Waalhaven
vrij waar mogelijk in de toekomstige herinrichtingsplannen een nieuwe
invulling voor gevonden kan worden.
9LSH[PL6\K*OHYSVPZ¶>HHSOH]LU6VZ[
Toen Waalhaven oost aan het begin van de twintigste eeuw werd uitgegraven werd er een indrukwekkend stuk oppervlaktewater bij Rotterdam gevoegd waar honderden binnenvaartschepen konden aanleggen
om hun vracht in ontvangst te nemen van de drijvende kolentippen en
de graanelevatoren. Tegelijk met de aanleg van dit deel van de haven
werd om de oude dorpskern het vooroorlogse Oud-Charlois gebouwd
in de nieuwe typologie van de open en gestapelde strokenbouw. Deze
nieuwe wijk werd voornamelijk bewoond door arbeiders die werkzaam
waren in de haven. Deze woningen waren beter van kwaliteit en de
stadsstructuur was groener en opener vergeleken met de negentiendeeeuwse woonwijken. Daarentegen waren deze negentiende-eeuwse
bouwblokken gevuld met werkplaatsen, garagebedrijven en andere
bedrijfsfuncties, dat in de strokenbouw beperkt bleef tot een winkel op
de hoek. De stadsvernieuwing vanaf de jaren zeventig ging nog verder
in het verwijderen van bedrijvigheid uit de woonbuurten. De huidige
situatie van Oud-Charlois wordt gekenmerkt door veel leegstand, een
verouderd voorzieningenpakket en slecht onderhouden panden. Criminaliteit neemt toe in de wijk en de hoger opgeleiden trekken weg. De
transformatie van de Waalhaven kan evenals in de twintiger jaren van
de vorige eeuw een nieuwe kwaliteitsimpuls geven aan Oud-Charlois
om de wijk weer uit de neerwaartse spiraal te halen.
9LSH[PL>PLSL^HHS>HHSOH]LU6VZ[
Wielewaal is in 1949 gerealiseerd om de woningnood op te vangen.
De wijk bestaat uit open strokenbouw met woningen die vaak maar
een woonlaag hebben en een semi-permanente inwoning hebben.
Het heeft de uitstraling van een vakantiedorp wat het contrast met
het naastliggende ruwe havenlandschap zeer groot maakt. Tussen de
Waalhaven en de Wielewaal in ligt in het groen het zorgcentrum de
Sonneburgh. De wijk is gebouwd om 25 jaar te blijven staan, maar zal
uiteindelijk pas in 2015 worden geherstructureerd. Deze herstructure-
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ring kan gekoppeld worden aan die van de waalhaven om zo de wijk
naar het water toe te plannen.
8.3.8 Waalhaven West
De ruimtelijke drager van Waalhaven west is een lange, kaarsrechte
weg met loodrecht daarop aan beide kanten pieren van enorme oppervlaktes. Ondanks deze heldere structuur is het gebied onoverzichtelijk.
Ook in dit gedeelte van Waalhaven is vrij zicht op het water beperkt
doordat grote hallen langs de kades zijn gebouwd. Beeldbepalend voor
Waalhaven west zijn de hoge kranen en de ‘empty depots’. Deze opslagplaatsen vormen schijnbare leegtes waar containers tijdelijk gestald
kunnen worden. Empty depots zijn essentieel voor een containerhaven, maar geven in combinatie met het parkeren van lege truckchassis
langs deze terreinen een verlaten en rommelig beeld. Het westelijk deel
van de Waalhaven is vooral ingericht als Deepsea containerterminal en
huisvest een scheepsreparatiebedrijf en een vuilverwerkingsbedrijf. De
containerterminals vormen de enige ‘moderne’ havenactiviteiten binnen
de Waalhaven. De aan- en afvoer van de containers vindt deels over de
weg plaats en dat belast het wegennet sterk. Herstructurering is over
het algemeen pas mogelijk vanaf 2020, wanneer de veelal langlopende
JVU[YHJ[LUHÅVWLU=VVY[PQKPNILwPUKPNLU]HUKLJVU[YHJ[LUPZVVR
TVNLSPQRTHHYKH[]LYLPZ[WLYNL]HSLLUHM^LNPUN]HUÄUHUJPwSLJVUZLquenties en bedrijfsbelangen.
8.3.9 Heijplaat
Ingeklemd tussen het westelijk deel van de waalhaven, het RDM terrein en de Eemhaven ligt het tuindorp Heijplaat. Deze woonwijk is begin
jaren 20 van de vorige eeuw gebouwd om de havenarbeiders van het
RDM te huisvesten. Het is een mooi voorbeeld van ‘de stad volgt de
haven’. Door zijn ligging midden in de haven ligt de wijk vrij geïsoleerd
van de stad en is over land dan ook moeilijk bereikbaar. Het vormt een
eiland waar een dorpse en rustige sfeer heerst temidden van de drukte
]HUKLOH]LU/L[Z[YH[LUWH[YVVUPZÄQUTHaPNLU]VYT[LLUNYPKKH[
aansluit op de haveninfrastructuur. Daartussen liggen blokken met laagbouwwoningen. Heijplaat was gebouwd als een zelfvoorzienend woongebied met eigen scholen, winkels en kerken, maar met het verdwijnen
van de werkgelegenheid op het RDM-terrein verdween ook een deel
van de voorzieningen. Hierdoor is de autonomie van Heijplaat de afgelopen decennia afgenomen. De cultuurhistorische koppeling tussen
Heijplaat en het RDM-terrein die de laatste decennia is verdwenen kan
bij een transformatie van de Waalhaven weer hersteld worden.
8.3.10 Waalhaven Zuid
Uit de historische analyse blijkt al dat Waalhaven Zuid een andere
ontwikkeling heeft doorgemaakt dan de rest van het havengebied.
Vergeleken met het oostelijk en westelijk deel van de Waalhaven vormt
Waalhaven Zuid dan ook een aparte bedrijvenenclave. Het terrein heeft
een grofmazig en gridvormig stratenpatroon. Centrale ruimte is het Parmentierplein met hoge bomen en een markante zendmast, die als land-
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mark de Waalhaven vanuit de omgeving markeert. Rond het plein staan
bedrijfspanden met daarachter loodsen. Het westelijk deel van Waalhaven Zuid wordt gebruikt door distributiebedrijven, die gebruik maken
van de sporen die daar liggen. In het noordoosten staan voornamelijk
kantoren en onderwijsinstellingen terwijl in het zuidoosten kleine bedrijven zijn gevestigd. Waalhaven Zuid wordt met de Sluisjesdijkpier vaak
de ‘kraamkamer’ voor startende ondernemers in de haven genoemd.
In de haven is een dergelijk pioniersgebied van wezenlijk belang. In het
gebied bivakkeren geregeld veel truckers, die hier weinig voorzieningen
hebben. De vraag naar distributieruimte groeit. Distributeurs, die verschillende vervoersmogelijkheden gebruiken, vinden Waalhaven Zuid nu
al een aantrekkelijke vestigingsplaats. Langs de weg Waalhaven Zuidzijde loopt een brede groenstrook die als openbare ruimte langs het
water wordt gebruikt. Deze plek biedt een mooi uitzicht op de havenactiviteiten van waalhaven. De westkant van Waalhaven Zuid vormt een
entree waar de hoofdas aansluit op de A15. Deze entree is vrij rommelig door het slecht onderhouden groen en de roestige gestapelde containers. Het gebied is verder door zijn ligging langs de A15 en naast de
naoorlogse woonwijk Pendrecht goed bereikbaar vanuit zowel binnen
als buiten de stad. Het spoorwegemplacement, dat tussen Waalhaven
Zuid en de A15 ligt, vormt een duidelijke begrenzing en tevens een onneembare barrière tussen haven en buitengebied.
8.4 Infrastructuur
De Waalhaven is vrij strategisch gelegen binnen de Ruit en langs de
Nieuwe Maas en dus goed bereikbaar over het water en de weg. De
dichtstbijzijnde verbinding met de rechter Maasoever en het centrum
is de Maastunnel. Ten zuiden van de Waalhaven ligt het spooremplacement en de Betuweroute die een goede aansluiting bieden op het
spoor. De Waalhaven is vanuit de stad moeilijker te bereiken en dit
geldt vooral voor het westelijk deel dat maar één verbindingsroute heeft
met Rotterdam Zuid. Het oostelijk deel heeft twee aansluitingen op de
stedelijke structuur en dat zijn de wegen van Sluisjesdijk die aansluiten
op de structuur van Oud-Charlois. De Waalhaven heeft verder een helder wegennet die bestaat uit twee lange kaarsrechte wegen met haaks
daarop de wegen die de pieren ontsluiten. Deze kunnen soms meer
dan een kilometer lang zijn. Het zuidelijk deel van de Waalhaven heeft
een duidelijk gridvormig stratenpatroon die tussen de twee hoofdassen in ligt. Het wegennet van de Waalhaven biedt genoeg ruimte voor
de vele verkeersstromen van de haven, maar rekening houdend met
een toekomstige toename van verkeer kunnen er problemen ontstaan.
Vooral de knooppunten waar het havenverkeer het stedelijke en recreatieve verkeer zal kruisen kunnen het wegennet belasten. De entree
van de twee hoofdassen op de A15 kunnen ook de nodige doorstromingsproblemen veroorzaken. Ondanks dat Rotterdam een uitgebreid
openbaar vervoersnetwerk heeft van tram, trein en metro is het openbaar vervoer van en naar de Waalhaven ontoereikend. Behalve een
busontsluiting over de hoofdassen en een drietal opstappunten voor
de watertaxi reikt het OV-netwerk niet verder binnen de Waalhaven. De
dichtstbijzijnde metrohalte is Slinge in Pendrecht en er staan een aantal
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tramhaltes in Oud-Charlois. Verder zijn er geen overstapmogelijkheden
tussen het OV-netwerk over land en water. De aanwezige vervoersmodaliteit zal dus in de toekomst niet geschikt zijn voor grotere aantallen
reizigers naar de Waalhaven. Een betere afstemming van de verschillende verkeerstromen, een verbreding van de A15 en het uitbreiden van
het OV-netwerk binnen de Waalhaven voor zowel water als land kunnen deze problemen in de toekomst counteren. Langzaamverkeerroutes binnen de Waalhaven zijn er vrijwel niet. Parallel aan de twee hoofdHZZLUSPN[LLUÄL[ZWHKLUSHUNZKL2YVTTLAHUK^LNSPN[LLU]VL[LU
ÄL[ZWHKKPLKL>HHSOH]LU]LYIPUK[TL[OL[A\PKLYWHYRLUKL(OV`
8.5 Groenstructuur
De groenstructuur binnen de Waalhaven heeft een rommelige uitstraling
met veel kleine stukken restgroen tussen de privé-terreinen en verouderde goederensporen. Langs de oostzijde ligt een primaire waterkering met daarachter speelveldjes. Veel bomen langs de Waalhaven
oostzijde zijn oud en vaak van slechte kwaliteit en kunnen een gevaar
opleveren voor de omgeving door afbrekende takken. De groenstructuur op het westelijk deel wordt vooral gevormd door Quarantaine
eiland en het groenopgezette tuindorp Heijplaat. Verder heeft de Waalhaven een laagwaardig netwerk van openbare ruimte. Er zijn maar
weinig plekken te vinden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Aan
het einde van Sluisjesdijkpier en langs de Waalhaven Zuidzijde ligt een
openbare groenstrook. De ligging van de waalhaven ligt wel strategisch
om aan te sluiten op de groenstructuur van Rotterdam. Door zijn ligging
aan de nieuwe Maas kunnen rivierparken ontwikkeld worden. Verder
kan nieuw openbaar groen langs de oevers van de waalhaven ontwikkeld worden als ontbrekende schakel tussen de groene rand van Rotterdam en het Zuiderpark.
8.6 Waterstructuur
Eenderde van de oppervlakte van de Waalhaven bestaat uit water.
Vooral het zuidelijk deel van het waterbassin vormt een open en weids
gebied door het grote oppervlak aan water. Tussen de pieren liggen
enorme waterbekkens met lengtes van honderden meters. De gemiddelde diepte bij laagwater ligt tussen de 8 en 10 meter. Het water in de
Waalhaven is onderdeel van het estuarium de Nieuwe Maas en staat
dus in open verbinding met zee. Het zoutgehalte ligt dan ook hoger
dan het zoetgehalte. Verder is de Waalhaven onderhevig aan het getij,
maar heeft meer een horizontale dynamiek door de sterke stroming van
de Nieuwe Maas. De kades ten zuiden van de haven worden minder
intensief gebruikt voor havenactiviteiten en vormen een groene zachte
rand. Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar de veiligste gebieden in Rotterdam liggen langs de rivier, zo ook de Waalhaven. De stadshaven is
een buitendijks gebied en ligt dus vrij van hoogwater. Het gebied heeft
een gemiddeld maaiveld van 4 meter boven NAP. Dit maakt de Waalhaven dus uitermate geschikt voor nieuwe verstedelijking. Ook het water
biedt veel ruimte voor verstedelijking op relatief zeer kleine afstand van
het huidige centrum.
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Kernopgaven
Waalhaven
9

De Waalhaven is onderhevig aan veranderingen en processen waar in
de verre maar vooral nabije toekomst op ingespeeld gaat worden. De
positie van de waalhaven is gedurende de afgelopen eeuw nogal eens
veranderd. De omloopsnelheid lag hoog. Van polderland naar vliegveld
naar stadshaven en naar transitohaven wat het de afgelopen 30 jaar
is gebleven. Maar met de continue groei van de haven (aanleg van de
Tweede Maasvlakte) vooral als goederenoverslaghaven biedt de huidige structuur van de Waalhaven in combinatie met de nabijheid van de
stad weinig ontwikkelingspotenties om in deze groei mee te gaan. Een
nieuwe koers en oriëntatie van de Waalhaven binnen de haveneconomie is dan ook nodig om in de toekomst rendabel te blijven als onderdeel van de haven. De vraag is dan ook welke kansen er liggen voor de
Waalhaven binnen het strijdtoneel van internationale havensteden die
bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van de haven
en de sociaal economische positie van de stad Rotterdam. Welke kansen zullen er liggen binnen de Waalhaven om haven, wonen, natuur en
recreatie met elkaar te combineren. En welke potenties biedt het water
binnen deze koerswijziging van de Waalhaven. Kernwoorden zullen zijn
innovatie, maakbaarheid, water, meervoudig ruimtegebruik, duurzaamheid en verwevenheid. Deze kernwoorden worden verder uitgewerkt in
3 opgaven:
1.
2.
3.

Verleg de grenzen naar het water
Integratie is de sleutel
Multidisciplinair op groter schaalniveau

9.1 Verleg de grenzen naar het water
Cultuurhistorisch waterfront nieuw leven inblazen
Uit de historische analyse is gebleken dat het waterfront een belangrijke
bijdrage heeft geleverd in de beeldvorming van de havenstad Rotterdam. De stad is verbonden met het water; het heeft zijn ontstaan
en groei eraan te danken. Nog geen honderd jaar geleden vormde de
waterstad een hybride geheel waar haven en stad naast elkaar konden
bestaan. De rand van deze waterstad, het waterfront, was dan ook
het epicentrum waar de belangrijkste openbare en commerciële functies van de stad werden gevestigd. Er werd gewoond en gewerkt, er
was plaats om uit te gaan en te recreëren. De plek waar het rivier- en
havenlandschap zich aan de stad openbaarde en waar de stad zich
presenteerde aan de buitenwereld. Deze situatie is schoksgewijs en
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drastisch verandert gedurende de twintigste eeuw. Met de explosieve
groei van de haven en stad zijn beiden van elkaar losgekoppeld geraakt. De stad ontwikkelde zich steeds verder van het waterfront, die
werd ingevuld door steeds groter en intensiever wordende havenbedrijvigheid. Gevolg hiervan was dat het waterfront in veel gevallen zowel in
stedenbouwkundig als bouwkundig structurele opzicht de ruimtelijke
kwaliteit achteruit ging. De waterkant als representatief plaatje voor de
stad verdween en veranderde in een publieksonvriendelijke, ontoegankelijk havenlandschap. Dit proces van inwisselen van stedelijke functies
voor havenactiviteiten wordt de laatste decennia steeds meer tegengehouden en zelfs omgekeerd. Een voorbeeld hiervan is De Boompjes en
Kop van Zuid. Het waterfront van de Waalhaven wordt gevormd door
Sluisjesdijk en het voormalige RDM-terrein. Deze terreinen bieden kansen voor nieuwe bestemmingen waar met spraakmakende en publiekstrekkende programma’s de toon wordt gezet voor een gedifferentieerd
en levendig waterfront. Een gedifferentieerde plek waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten, of ze er nu wonen, werken of recreëren met de
belevingswaarde van het water als uitgangspunt.
Stadsleven gekoppeld aan het water
Ook de relatie tussen stad en rivier is de afgelopen eeuw ingrijpend van
karakter veranderd. Nieuwe havenactiviteiten werden grootschaliger
van aard en langs de kade gevestigd. Dit bracht ook ander waterverkeer te weeg. De schepen werden sneller, groter en frequenter. Recreeren langs en in het water zoals varen, vissen of zwemmen werden niet
alleen problematisch door watervervuiling maar ook door de hoogte
van de kade boven het water. De barrière tot het water werd verder
vergroot door de aanleg van de waterkeringen, bedijking die ongeveer
5 tot 6 meter boven het water uitkwam met daar parallel langslopend
de haveninfrastructuur. Deze afstand kan op verschillende manieren
verkleind worden onder andere door het hoogteverschil van het water
ten opzichte van de kade te verkleinen door vlonders of pontons aan
te leggen. Het hoogteverschil tussen dijk en kade kan weer verkleind
^VYKLUKVVYLLUHÅVWLUK[HS\K[LWSHH[ZLU[\ZZLUILPKLLSLTLU[LULU
de haveninfrastructurele barrières weg te nemen door deze aan te sluiten op de stedelijke structuur. Belangrijk binnen de herinrichting van de
waalhaven is dus dat de rivier weer zichtbaar, voelbaar en bereikbaar
wordt voor het stadsleven en daardoor weer opnieuw onderdeel van de
openbare ruimte zal worden.
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Toekomstige waterproblematiek
Door de stad te verleggen naar het water toe zal er rekening gehouden
moeten worden met de toekomstige zeespiegelstijging, een verder
zakkende bodem en de toenemende hoeveelheid neerslag die voor
een overlast aan water kan zorgen. Deze overlast is nu al voelbaar in de
stad Rotterdam, maar zal in de toekomst alleen maar toenemen. Door
voortdurende en grootschalige verstening van het landschap kan het
^H[LYV]LYZJOV[Z[LLKZTVLPSPQRLYPUÄS[YLYLUPUKLIVKLT+VVYKH[KL
steden ook steeds verder uitbreiden zal binnen deze ontwikkelingsplannen rekening gehouden moeten worden met het accommoderen van
het water. De stad is niet meer een aparte entiteit maar zal een koppeling aangaan met andere landschappen. De verstedelijking kan hierbij
als economische motor functioneren om het water, groen en waardevolle cultuurlandschappen te behouden en te versterken. Nieuwe
structuren en landschapstypologieën ontstaan die weer een aantrekkingskracht zullen uitoefenen op het ontwikkelen van nieuwe verstedelijkingsvormen waar wonen, werken en recreëren als een totaal pakket
kan worden aangeboden. Dit alles rekening houdend met de dynamiek
van het getijdenwater en de overgang van zout zeewater naar zoet
rivierwater.
9.2 Integratie is de sleutel
Monofunctioneel beleid omkeren
Sinds de tweede helft van de twintigste eeuw karakteriseert de verstedelijking in Nederland zich vooral door een verdere verspreiding en
uitdijing. De grote steden barstten uit hun voegen en moesten uitbreiden buiten hun bestaande grenzen. Opzet van deze vaak grote stadsuitbreidingen was de stad weer tot een veilige en overzichtelijke woonplaats te maken. De haven paste niet in dit ideaal en is naar de periferie
verplaatst meer stroomopwaarts richting zee. Er wordt steeds minder
gebouwd aan een geïntegreerde stad en meer naar monofunctionele
oplossingen gezocht om in de behoefte te voorzien van woningen,
kantoren, bedrijfsruimte en verkeer. Het wegtrekken van bedrijvigheid
uit de stad heeft tot gevolg dat veel van deze voormalige werkgebieden, waaronder een deel van de Rotterdamse haven, binnen of nabijgelegen de stedelijke structuur veroudert en leeg komt te staan. Zo ook
de Waalhaven waar verpaupering dreigt door leegstand en achterstallig
onderhoud door privaat partijen. Nieuw beleid moet erop gespitst zijn
dit verval tegen te gaan en deze non-gebieden weer aantrekkelijk te
maken door verschillende functies te concentreren en te combineren.
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4LLY]V\KPNY\PT[LNLIY\PRKVVYÅL_PIPSP[LP[
Een concentratie van verschillende activiteiten op eenzelfde plek is niet
iets nieuws. Het hele leven speelde zich vroeger gewoon in een dorp
of stad af, noodgedwongen vonden stedelijke ontwikkelingen plaats
binnen stadsmuren, stadswallen, dijken of waterkeringen. Doordat
mensen van alle leeftijden en uiteenlopende beroepen op een beperkt
oppervlak aanwezig waren, bleven functies als wonen, werken, leren en
verzorgen dichtbij elkaar. Een voorbeeld hiervan is de oude stadsdriehoek van Rotterdam waar stad en haven een hybride geheel vormden
en de functiemenging voor levendigheid, gezelligheid en zorgvuldig
ruimtegebruik zorgden.
In tegenstelling tot de grote eentonige stadsuitbreidingen in de tweede
helft van de vorige eeuw is de oude stadsdriehoek geleidelijk aan gegroeid. Meervoudig ruimtegebruik valt dan ook moeilijk te plannen, je
kunt het alleen mogelijk maken. Daarvoor moet je ruimtelijke en functiVULSLÅL_PIPSP[LP[IPLKLULUUPL[[L]LLSILWLYRLUKLYLNLSZVWSLNNLUAV
kunnen zich in de loop van de tijd verschillende functies ontwikkelen,
die elkaar niet frustreren maar eerder versterken.
Internationale processen afstemmen op lokale identiteiten.
Onder invloed van het globalisatieproces vervagen grenzen en treedt
een schaalvergroting op. Nieuwe technologieën en netwerken hebben
in de afgelopen decennia een enorme versnelling teweeggebracht in de
uitwisseling van goederen, diensten, mensen en ideeën. Grote afstanden worden in kortere tijd overbrugd waardoor economieën steeds
meer met elkaar vervlochten raken. Behalve economische effecten
heeft het ook belangrijke sociale gevolgen. Een verandering van leefstijlen en consumptiepatronen zorgt ervoor dat op lokaal niveau de maatschappij multicultureel wordt en op mondiaal niveau een geheel nieuwe
cultuur ontstaat. De stad vormt binnen deze globalisering het geograÄZJOL]LSK^HHYPUKLaLUPL\^LLJVUVTPLwUJ\S[\YLULULJVSVNPZJOL
]LYHUKLYPUNLU]LYHURLYKaPQU=VVY9V[[LYKHTZWLJPÄLRHSZPU[LYUH[PVnale havenstad, zijn deze veranderingen sterker voelbaar dan bij andere
steden. De unieke lokale identiteit van de oude havenstadcultuur komt
hierdoor onder druk te staan doordat er steeds meer een uniforme uitstraling wordt aangemeten. Deze lokale identiteit is niet inwisselbaar en
er zal dus bij iedere nieuwe ontwikkeling een balans gevonden worden
tussen wat te behouden en te versterken of wat te veranderen en/of uit
te wissen. Het idee van een maakbare havenstad naast de opvatting
van een organisch gegroeide stad.

verstevigen door gebruik te maken van de nieuwe technologische
ontwikkelingen binnen de haven in combinatie met nieuwe economieën
zoals een kennis- en een diensteneconomie. De fysieke haven zal op
de langere termijn steeds meer worden ingeruild voor een virtuele en
elektronische haven die schoner en duurzamer is. Nieuwe haventechUVSVNPLwUaVYNLU]VVYLLULMÄJPwU[LYLV]LYZSHN]HUZ[\RNVLKLUILslaan minder ruimte. Het aantrekken van deze nieuwe economieën en
technologieën vraagt om nieuwe mensen met een (middel) hoog inkomen en opleidingsniveau.
Nieuwe doelgroepen aantrekken
Hoogwaardige, kennisintensieve bedrijvigheid van de haven creëren
nieuwe arbeidsplaatsen die weer een aantrekkingskracht heeft op nieuwe mensen naar de stad Rotterdam toe. Nieuwe mensen, vaak met
een creatieve en technische achtergrond, die zich een nieuwe leefstijl
hebben aangemeten en dus andere eisen stelt aan zijn woon- en werkomgeving. Op deze wijze krijgt Rotterdam Zuid een meer gevarieerde
bevolkingssamenstelling. De ligging van de waalhaven, dicht bij de stad
en aan het water, bepaald voor een groot deel de vestigingskeuze voor
veel nieuwkomers en startende ondernemers en kan het direct ruimtelijke verband tussen bedrijven en zijn werknemers weer herstellen. Zoals
vroeger de havenarbeider nabij zijn werf werd gevestigd zo zullen de
nieuwe bewoners van de Waalhaven tevens de nieuwe arbeidskrachten
zijn. Gecharmeerd door de ruwheid van het havenlandschap en gefascineerd door de innovatieve en duurzame ontwikkelingen.
Duurzame programmatische en structurele invalshoek
Bij de herinrichting van de Waalhaven zal op verschillende niveaus gezocht worden naar duurzame oplossingen in combinatie met het water.
Het zal een proeftuin worden waar een grote vrijheid van experimenteren zal zijn met als doel nieuwe programma’s en structuren te ontwikkelen die bij kunnen dragen aan een harmonieuze verduurzaming van
haven, stad en natuur.

9.3 Multidisciplinaire opgave
Wedijver haveneconomie door differentiatie
De concurrentiepositie van Rotterdam als internationale havenstad
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Transformatie
typologie
10

10.1 Identiteit
De unieke kwaliteit van een gebied wordt bepaald door een interactie
tussen een plek met zijn volumes, ruimtes en structuren en hoe deze
elementen zich ontwikkelen door de tijd heen. De identiteit van een plek
is afhankelijk van de opeenvolgende transformaties die over een lange
[PQKaPQU]LYYPJO[VWLLUWSLR,LUWSLR^VYK[K\ZUPL[HSSLLUNLKLÄUPLLYK
door de natuurlijk aanwezige groene en blauwe structuren en patronen,
maar ook door het menselijk ingrijpen op deze plek. Het vormt een
wisselwerking tussen beide, waaruit een bandbreedte ontstaat die ligt
tussen een ‘maagdelijk’ landschap en een dichtbevolkt hoogstedelijk
landschap.
Een functionele omslag op een bepaalde plek kan aanleiding zijn om
ook ruimtelijk een transformatie door te voeren die aansluit bij de nieuwe functie. Op andere plekken is de levenscyclus, ruimtelijk of econoTPZJO]HULLU]VS\TLVMZ[Y\J[\YLHÅVWLUKLUTVL[LYLLUILZSPZZPUN
worden genomen of men overgaat tot restauratie of verwijdering.
Belangrijk voor de identiteit van een plek is hoe snel deze transformaties elkaar opvolgen en in welke mate getransformeerd wordt. Worden
alle sporen van het verleden weggeveegd en een compleet nieuwe
identiteit aangemeten of ontwikkelt een gebied zich geleidelijk aan over
een langere termijn. Twee belangrijke factoren die de mate en snelheid
van transformatie bepalen zijn het ‘wissen’ en het ‘schrijven’ op een
plek en de wisselwerking tussen beide. Wat gaat weg, wat blijft en wat
wordt vernieuwd. Noodzakelijk is wel om de plek eerst goed te lezen
en te bestuderen om de waarde van de plek te bepalen voordat er besloten wordt om te wissen of te schrijven.

IDENTITY = SITE + TIME
10.2 Lezen:
Het lezen van een plek gebeurt op meerdere niveaus en kent verschillende methodes en hulpmiddelen om een plek te doorgronden. Allereerst moet er data verzamelt worden door een inventarisatie te maken
van het gebied. Dit kan door het bestuderen van satellietkaarten, foto’s,
interviews, bestaand kaartmateriaal of zelf een bezoek brengen aan
de plek. De informatie die hierbij te vinden is over een gebied is onafb. 39
Transformatie typen
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gelimiteerd, daarom is het wel belangrijk om van te voren te bepalen
welke informatie noodzakelijk is en andere data minder bruikbaar zal
zijn. Hoever ga je terug in de tijd, welke huidige ruimtelijke aspecten
zijn belangrijk om te onderzoeken, wat is de sociaal economische
structuur van het gebied, zijn er milieuzones, enz. De gevonden data
uit de inventarisatie wordt dan vervolgens vertaald in kaartmateriaal.
Dit is de eerste stap in de richting van een ontwerp. Welke lijnen, punten en vlakken bepalen het kader waarbinnen besloten kan worden in
welke mate de plek getransformeerd zal worden. De volgende stap is
het analyseren van de data en door deze aan elkaar te koppelen worden nieuwe inzichten verkregen over het gebied. De conclusies die
uit het analyse-proces voortkomen vormen weer een inleiding naar het
ontwerpproces waar besloten wordt of een structuur behouden blijft,
aangevuld wordt of zal verdwijnen.
10.3 Wissen:
+LKLÄUP[PL]HU^PZZLUPZOL[]LYUPL[PNLU]LY^PQKLYLULU\P[]LNLU]HU
een object, tekst of terrein. Alle sporen van het verleden worden uitgewist en deze actie is onomkeerbaar. In veel gevallen is deze uitwissing
ook nodig binnen een milieu om ruimte te bieden voor nieuwe ontwikkelingen, technieken en gebruikswensen. Maar met iedere uitwissing
van volumes en structuren wordt ook de identiteit van een plek aangetast. Daarom moet zorgvuldig overwogen worden wat de consequenties zijn van de uitwissing en welke kansen dit biedt voor de toekomst.
Hieronder zullen verschillende typologieën van wissen worden beschreven en welke consequenties die zullen hebben op de betekenis van
een plek.
Verval
Veroudering en verval is een traag proces waarbij de krachten van de
natuur hun weerslag hebben op volumes en structuren op een plek.
Materialen en constructies van een gebouw zijn gedurende hun levencyclus onderhevig aan invloeden zoals weersomstandigheden, slijtage
door menselijk gebruik, zwaartekracht, enz. en worden hierdoor afgebroken. Deze manier van wissen is passief, omdat er geen kunstmatige
handeling wordt verricht om het gebouw te behouden of te onderhouden.

Conceptvorming

Etsen
Etsen is gebaseerd op het achterlaten of toevoegen van markeringen
op een plek. Oude structuren en volumes worden oppervlakkig verwijderd en laten hierdoor littekens achter. Dit geeft een indicatie van het
verleden, maar ook richting aan toekomstige ontwikkelingen. Een voorbeeld van etsen is de Berlijnse Muur. De plek waar deze heeft gestaan
is in sommige delen van Berlijn aangeduid met een markering of het
fundament is behouden en opgenomen in het nieuwe straatpatroon.
,_JPZPL
Een excisie is een nauwkeurig geplande uitsnijding van een volume of
structuur. Alle materialen en constructies worden op de lijn van uitsnijding verwijderd. Een excisie kan bedoeld zijn om nieuwe verbindingen
te leggen, zichtlijnen te creëren, maar ook om een volume open te
breken en zo ten toon te stellen voor publiek.
Deels eradicatie
Deze handeling is gericht op het verwijderen van volumes en structuren
van een plek, maar alleen bepaalde elementen. De context en daarmee
ook de betekenis van een plek blijft behouden. De leegtes die door
deze handeling ontstaan kunnen weer opnieuw ingevuld worden.
Complete eradicatie
Deze handeling is gericht op het uitwissen en ontwortelen van alle volumes en structuren op een plek. Alle materialen worden van een plek
verwijdert en daarmee alle verwijzingen naar het verleden uitgewist. De
plek krijgt een geheel nieuwe identiteit.
+LLSZL_JH]H[PL
Een gedeeltelijke excavatie is een handeling die gericht is op het uitgraven van de ondergrond waarop de volumes en structuren zijn gesitueerd, maar deze elementen wel laat staan. Structuren uit het verleden
worden hiermee blootgelegd of fundamenten van nieuwe elementen
worden zichtbaar. Ook kunnen nieuwe grenzen worden getrokken of
bestaande overgangen tussen verschillende landschappen worden
versterkt of verzwakt.
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*VTWSL[LL_JH]H[PL
Ook deze handeling is gericht op het uitgraven van de ondergrond,
maar hierbij met de bestaande volumes en structuren op een plek ook
wijken. Er wordt een laag van de oppervlakte afgegraven. Denk daarbij
aan het uitgraven van tunnels, waterstructuren of de aanleg van nieuwe
natte groengebieden.
9.4 Schrijven
+LKLÄUP[PL]HUZJOYPQ]LUPZOL[THRLU]HULLUVYPNPULSL[LRZ[VMKL
taalweergave via een medium door tekens of symbolen van een schrift
[LNLIY\PRLU)PUULUOL[ILNYPWZ[LKLUIV\^R\UKL^VYK[KLaLKLÄUP[PL
vertaald in het maken van een nieuw plan of ontwerp door het toevoegen van nieuwe structuren. Deze structuren bepalen de volumes en
ruimtes die weer ingericht worden voor verschillende vormen van prive
en publiek gebruik. Net als bij het wissen moet bij het schrijven ook
zorgvuldig afgewogen worden wat het doel is van een toevoeging of
verandering van een volume of structuur en welke effecten deze transformaties hebben op de omliggende structuren. Zo kan een verbreding
van de weg de ontsluiting van een gebied verbeteren, maar tegelijkertijd
ook een barrière vormen tussen twee stadsdelen. Hieronder worden
verschillende typologieën gegeven van het schrijven op een plek.
Verkaveling
Het verkavelen van een plek is vaak de eerste handeling vanwaaruit
nieuwe grenzen voortkomen waarbinnen gewist of geschreven kan
gaan worden. De nieuwe verkaveling kan geentameerd worden op
de grenzen van de bestaande context, maar wanneer deze compleet
is uitgewist dan kan op basis van historische lijnen en structuren of
de omliggende gebieden en nieuwe verkaveling worden opgetekend.
Naast de richting, de afstanden en de oppervlakten wordt ook de
bouwhoogte bepaald. Hoe hoger het gebouw, des te kleiner het bouwoppervlak en groter de afstand tussen volumes.
Invullen
Het invullen is een handeling gericht op het vullen van leegtes die zijn
ontstaan binnen een volume of tussen volumes en structuren. Daar
waar gaten vallen op een bepaalde plek is het van belang om deze ook
weer opnieuw in te vullen om de continuïteit van deze plek te garan-
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deren. De bestaande context vormt hierbij het speelveld waarbinnen
de invulling kan plaatsvinden. Er worden dus geen compleet nieuwe
structuren ontwikkeld waarbij de oude verdwijnen. De betekenis van de
plek blijft gewaarborgd over een lange periode.
Aanvullen
Het aanvullen van volumes en structuren staat niet op zichzelf. Er
moet een bestaande constructie zijn waarop of waarbuiten een nieuwe
constructie wordt geplaatst. De bestaande volume of structuur blijft
behouden, maar wordt aangevuld met nieuwe materialen en constructies. Zo kan een 4-hoog portiekwoning opgetopt worden met een extra
woonlaag bestaande uit grotere en luxere woningen.
Gedeeltelijke Absorptie
Absorptie is een vorm van aanvullen waar de gehele ruimte om de
bestaande volume heen kan worden benut voor aanbouw van nieuwe
constructies. De bestaande volume wordt opgenomen in de nieuwe
structuur en is daarbij niet meer te onderscheiden als een op zichzelf
staande entiteit. Wel blijft de constructie van de bestaande volume of
structuur behouden. Denk daarbij aan een historisch pand dat wordt
opgenomen in een nieuw stedelijke ontwikkeling.
Complete Absorptie
Bij een complete absorptie wordt een bestaande volume of structuur volledig omgeven door een nieuwe constructie en daarmee in zijn
geheel opgenomen in de nieuwe context van een plek. Alle kenmerkende vormen van de bestaande constructie zijn van buiten niet meer
te onderscheiden van de nieuwe constructie.
Inpakken
Inpakken van een bestaande volume of structuur behelst het aanbrengen van een nieuwe huid. Vaak gebeurt dit met oude gebouwen waarvan de bouwmaterialen en componenten van het exterieur het einde
van hun levenscyclus hebben bereikt. Deze buitenlaag wordt vervangen met nieuwe duurzame materialen. Het inpakken van een volume
hoeft niet beperkt te blijven tot alleen het volume zelf, maar kan doorgetrokken worden naar omliggende structuren. Het nieuwe exterieur
van een gebouw kan tevens gebruikt worden als bestrating.
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Overlappen
Wanneer een bestaande volume of structuur behouden moet blijven en
niet losgekoppeld mag worden van het grondplan dan is een alternatief om over de bestaande volume een nieuwe constructie te bouwen.
Deze overlappende constructie kan een geheel eigen identiteit hebben
ten opzichten van het onderliggende volume. Een bekend voorbeeld
daarvan is het unilever gebouw in rotterdam.
Parasiteren
Binnen een bestaand volume kunnen kleinere constructies worden gebouwd. Deze dient als gastheer waar geleidelijk aan het aantal nieuwe
aanwassen toeneemt en de identiteit van het bestaande volume daardoor verandert.
Overschrijven
Wanneer het grondplan van een plek in zijn geheel wordt gewijzigd en
alle volumes en structuren verdwijnen dan is gekozen voor het aanmeten van een totaal nieuwe identiteit voor deze plek. Het gebied wordt
overschreven met een nieuwe vorm van verkaveling met daarop nieuwe
structuren en volumes. Het verleden wordt weggeveegd en alle sporen
worden uitgewist.
Deels Eleveren
Een gedeeltelijke elevatie is een handeling die gericht is op het ophogen
van de ondergrond door het storten van aarde, stenen of zelfs afval.
Bestaande volumes en structuren blijven behouden, maar daartussen
of daartegen wordt het maaiveld opgehoogd. Ook kunnen bestaande
verhogingen verder opgehoogd worden, zoals een dijkverhoging.
Complete Elevatie
Ook bij deze operatie wordt de ondergrond opgehoogd, maar nu moeten bestaande volumes en structuren wel wijken. Er wordt over de gehele oppervlakte van een gebied een nieuwe laag toegevoegd, waarop
weer een nieuw plan ontworpen kan worden. Een bekend voorbeeld
hiervan is de Tweede Maasvlakte die door het opspuiten van zand kon
worden aangelegd.
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Ontwikkelingsstrategieën
11

11.1 Combinaties van transformaties
Een combinatie van ‘wissen’ en ‘schrijven’ vormen een breed scala aan
nieuwe typologieën die op iedere plek ook weer een andere uitwerking
hebben. Dit heeft met de schaal te maken. Bijvoorbeeld, een excisie in
een gebouw heeft een andere impact dan een excisie over een stadsdeel. Ook kunnen verschillende type van eenzelfde operatie gecombineerd worden. Zo kan een nieuwe constructie een bestaande structuur
overlappen en tegelijkertijd ruimtes binnen deze structuur worden ingevuld met nieuwe volumes. Of in het geval van meerdere ‘wis’-operaties
kan een structuur doorsneden worden en daarbij ook de ondergrond
worden afgegraven, beide met het doel om de structuur open te stellen
voor het publiek.
De hoeveelheid combinaties van ‘wissen’ en ‘schrijven’ zijn eindeloos
en daarom ook lastig te hanteren vanuit een beginpunt. Daarom is het
overzichtelijker om de verschillende type transformaties onder te verdelen in ontwikkelingsstrategieën. Deze strategieën bepalen de te volgen
koers voor het gebied. Dit geeft handvatten om de transformaties, los
of gecombineerd, toe te passen.
11.2 Strategieën als ideeëngenerator
Ik heb er voor gekozen om vanuit verschillende invalshoeken naar het
oostelijk deel van de Waalhaven te kijken met als doel de impact van
een gekozen ontwikkelingskoers bloot te leggen. Een viertal strategieën
zijn daarbij het uitgangspunt:
- Korrels/ consolideren van de haven
- Ensembles/ investeren in haven en stad
- Clusters in het groen/ metamorfose van de haven
- Kernen in het blauw/ transformatie van haven naar stad
Deze vier strategieën geven een bandbreedte van de mate en snelheid
waarin de Waalhaven kan worden getransformeerd. Welke type ingrepen passen binnen een strategie, welke consequenties hebben deze
transformaties op de ruimtelijke structuren en daarmee op de identiteit
van het gebied. Wat wordt de nieuwe functionele invulling en welke
doelgroep trekt dit aan. De vier strategieën kunnen onderling weer met
elkaar vergeleken worden vanwaaruit bepaald kan worden welke knelpunten en kansen dit opleveren voor de stadshaven.
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11.3 Lagenbenadering als hulpmiddel
De toepassing van de lagenbenadering is vooral bedoeld als illustratie
van de fysiek ruimtelijke consequenties van iedere strategie. Het is een
hulpmiddel om op occupatie-, netwerk- en ondergrondlaag inzichtelijk
te maken hoe de fysieke ruimte is opgebouwd en welke thema’s relevant zijn. Vertrekkend vanuit de huidige toestand van de lagen wordt
per strategie op een vereenvoudigde manier geïllustreerd welke effec-

ten de transformaties hebben op de drie verschillende lagen. Het geeft
dus geen ontwerpen voor nieuwe groen-, waterstructuren of verstedelijkingsstructuren. De intentie is niet om dé wel of niet geschikte locaties voor een bepaalde strategie hiermee te vinden, maar het geeft wel
een indicatie wat de effecten ervan zijn en of deze wel op een bepaalde locatie gewenst zijn.

afb. 41
Basis voor lagenbenadering

afb. 40
Basis voor strategievorming
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11.4 Strategie Korrels: Consolideren van haven
Doel van deze strategie is de stad op een compacte en duurzame wijze
te koppelen aan de haven zonder daarbij het karakter van Waalhaven
Oost te schaden. Binnen de bestaande structuren en volumes worden
nieuwe kleinschalige korrels ontwikkeld die meer ruimtelijke en programmatische differentiatie brengen in het gebied. Pioniers krijgen hier
de vrijheid om te experimenteren en zichzelf te ontplooien. Het landZJOHWWLSPQRWYVÄLS]HUKLZ[HKZOH]LULUKLYP]PLYISPQM[ILOV\KLULULY
zal voortgeborduurd worden op de bestaande capaciteit van de huidige
structuur door het invullen van lege terreinen, leegstaande gebouwen
en het aanvullen van loze plekken tussen bestaande bebouwingen.
Verouderde havenelementen zoals de kranen blijven ook behouden en
krijgen een nieuwe functie in het gebied als cultuurhistorisch waardevolle constructies en vormen tevens een landmark.
De snelheid van deze strategie is traag, maar ook dynamisch. Over
een lange termijn vindt er een organische groei plaats waar nieuwe
korrels de oude vervangen of aanvullen. Door de kleinschaligheid van
deze ontwikkelingen worden plaatsgebonden veranderingen op hoger
schaalniveau niet snel opgemerkt, maar vinden wel continu plaats.
Voor- en nadelen
Door het geringe aantal regels kan er vrij snel met ontwikkelen worden begonnen. De kleinschaligheid van de ontwikkelingen zorgt voor
LLUOVNLKP]LYZP[LP[LUNYV[LÅL_PIPSP[LP[,YPZVWLSRTVTLU[LLUHHUpassing mogelijk aan kleinschalige maatschappelijke ontwikkelingen.
Tevens blijft het karakter van de haven behouden wat de ruimtelijke
continuïteit van het havengebied ten goede komt.
Er kan wel minder gericht ingespeeld worden op grootschalige behoeften in de toekomst van de stad en haven. De hoge investeringskosten voor particuliere marktpartijen kunnen ervoor zorgen dat nieuwe
ontwikkelingen traag verlopen en veel terreinen langdurig leeg blijven
staan.

afb. 42
Korrels in 2030

Mate van Transformatie
Alle ingrepen vinden plaats op de occupatielaag, die op kort termijn
vooral gericht is op het opnieuw invullen van oude volumes en lege terreinen. Havenloodsen worden gerenoveerd en verlaten ruimtes worden
aangevuld met nieuwe volumes. Naast het bouwveilig maken van een
volume kan deze ook geupgraded worden door een nieuwe buitenlaag
(inpakken) aan te brengen, een nieuwe volume aan te bouwen (absorptie) of in te bouwen (parasiteren).
Snelheid van Transformatie
Vanwege de kleinschaligheid van de ontwikkelingen zijn de 4 verschillende fases in het proces snel te doorlopen. Het initiatief, de voorbereiding en uitvoering van de transformatie op een locatie zijn binnen
een jaar af te ronden. Het gebruik staat ook vast aangezien de initiatiefnemers ook de eindgebruiker is van de locatie. Zo kunnen binnen
Waalhaven Oost meerdere projecten tegelijkertijd gestart, lopend zijn
of afgerond worden. Dit geeft de ontwikkeling van de oostzijde van de
Waalhaven een dynamisch karakter, doordat het continu in beweging
is.
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afb. 43
Lagen Consolideren

T10
Op Sluisjesdijk komen in korte tijd grote volumes leeg te staan. Deze
volumes worden gerenoveerd en veilig gemaakt voor stedelijke pioniers
die hier de vrijheid zoeken om zich te ontplooien. Nieuwe kleinschalige
woningbouwprojecten worden gerealiseerd op de lege terreinen langs
de kades. De primaire waterkering is met 4 meter verhoogd en over
een afstand van 10 meter verbreed.

T20
Verouderde volumes verdwijnen geleidelijk aan en worden met nieuwe
kleinschalige initiatieven opnieuw ingevuld. Deze liggen nu niet alleen
op Sluisjesdijk, maar zijn verspreid over het oostelijk deel van de Waalhaven. Ook is er steeds meer ruimte voor nieuwe bouwexperimenten
binnen de bestaande structuur. Op de kop van Sluisjesdijk wordt een
nieuwe vormentaal en aankleding van de architectuur ontwikkeld.

T25
Er ontstaat een nieuwe en gedifferentieerde occupatielaag, binnen de
ILZ[HHUKLZ[Y\J[\\YLUOL[SHUKZJOHWWLSPQRWYVÄLS,Y^VYK[U\PULLU
grote verscheidenheid gewoond, gewerkt en gerecreëerd langs de waterkant. Dit levert veel variatie en contrasten op, die het gebied interessant en levendig maken. Vanwege de kleinschaligheid in gebiedsontwikkeling worden geen locaties gerealiseerd die geschikt zijn voor het
grote publiek.
Conceptvorming
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11.5 Strategie Ensembles: Versterken van haven en stad
Deze ontwikkelingsstrategie is gericht op het versterken van de bestaande structuur en programma van de oostzijde van de Waalhaven
door het realiseren van nieuwe ensembles. Deze ensembles verdringen
de bestaande volumes, maar het bestaande netwerk wordt verbeterd
LUOL[SHUKZJOHWWLSPQRWYVÄLSISPQM[ILOV\KLU(SSLLSLTLU[LU]HUKL
fysieke haven verdwijnen en in de plaats daarvan komen nieuwe moderne haveninbreidingen en stadsuitbreidingen. De overgang tussen
haven en stad wordt hierdoor verzacht. Verder worden extra parkeervoorzieningen gerealiseerd die voldoen aan de toekomstige parkeervraag. Ook worden binnen de ensembles nieuwe groenelementen en
openbare plekken aangelegd, die de afstand tussen de kades en het
water verkleinen. De nieuwkomers die in de ensembles gaan wonen en
werken, maar ook bezoekers van het gebied kunnen langs de waterRHU[YLJYLwYLU)PUULUKLaLLUZLTISLZ^VYK[^LSNLTPR[VWZWLJPÄLRL
doelgroepen om deze naar de Waalhaven te lokken. Jonge actieve
stedelingen die het een uitdaging vinden om in een voormalig havengebied te wonen en te werken. Het proces van ontwikkelen is projectmatig en verloopt stapsgewijs. Over een middellange termijn komen
steeds weer nieuw stukken van Waalhaven Oost vrij waar deze ensembles worden gerealiseerd.
Voor- en nadelen
De structuur van Waalhaven oost krijgt een kwaliteitsimpuls doordat het
stadsleven naar de oevers wordt getrokken en het vestigingsklimaat
voor nieuwe modernere havenactiviteiten en kleinschalige bedrijvigheid
verbeterd. De vrijheid van experimenteren binnen dit concept wordt wel
beperkt doordat ieder project afgestemd wordt op de behoeften van
KLOH]LULUKLZ[HKKPLVWKH[TVTLU[aPJOWYVÄSLLY[=LYKLYPZOL[YPsico van een Private Publieke Samenwerking dat binnen dit consortium
persoonlijke visies en coalities van de gevestigde instituties in de lokale
context een grotere invloed hebben dan de gezamenlijke belangen
waardoor onderling vertrouwen afneemt en de uiteindelijke uitwerking
van de projecten vertraging op kan lopen.

volumes en structuren ingepast moeten worden. Deze projecten kunnen in stappen van 2 jaar worden doorlopen, waarbij de projecten
elkaar niet overlappen, maar opvolgen. Het gebruik staat van te voren
vast en de eindgebruiker is ook bekend.

afb. 44
Ensembles in 2030

Mate van Transformatie
De ingrepen die binnen deze strategie passen vinden plaats op de occupatielaag en netwerklaag. De occupatielaag wordt vervangen (deels
eradictie, complete absorptie) door nieuwe volumes te realiseren binnen de bestaande structuren (verkaveling). Deze structuren worden
verder ook verbeterd en uitgebreid met nieuwe verbindingen en parkeergelegenheden. Structuren die niet meer gebruikt worden blijven
behouden (etsen) als een voetafdruk van de verdwenen fysieke haven.
Snelheid van Transformatie
De eerste twee fases van het ontwikkelen, de initiatie en de voorbereiding, kosten meer tijd aangezien partijen bij elkaar moeten komen en
verschillende analyses en studies gedaan moeten worden alvorens een
ontwerpbestemmingsplan kan worden opgesteld. De derde fase, de
uitvoering, behelst ook meer werk, doordat oude volumes verwijderd
moeten worden, de grond bouwrijp moet worden gemaakt en nieuwe
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afb. 45
Lagen Versterken

T10
Sluisjesdijk is vrijgemaakt van alle havengerelateerde bedrijvigheid inclusief bebouwing en elementen. Dit deel van de Waalhaven wordt binnen de
bestaande structuur ingevuld met woon- en werkfuncties die aansluiten
op de economische en sociale behoeften van de omliggende stadswijken. Op de kades worden nieuwe openbare ruimtes gecreëerd waar de
stadsbewoners een plek kunnen vinden om aan het water te recreëren.

T20
De bestaande structuur wordt aangevuld met een langzaam verkeer
netwerk die de verschillende kades met elkaar verbindt en tevens een
verbinding legt tussen de stadswijk Charlois en de Waalhaven. Ook wordt
er op de pieren intensief nieuwbouw gerealiseerd die parallel liggen aan
de waterkant. Hierdoor ontstaat een ritmisch patroon van stroken water,
bouwblokken en groen.

T24
Het oostelijk deel van de Waalhaven is opnieuw ruimtelijk ingevuld waarbij het programma is afgestemd op de behoeften van Rotterdam Zuid.
Ook zijn er ensembles van moderne havenbedrijvigheid aangelegd, die
gekenmerkt worden door hun duurzame en schone karakter. Deze havenactiviteiten zijn niet meer fysiek georienteerd, maar gericht op de electronische en zakelijke dienstverlening.
Conceptvorming
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11.6 Strategie Clusters: Metamorfose van de haven
Binnen deze ontwikkelingsstrategie vinden op alle lagen veranderingen
plaats. De havenfunctie wordt verdrongen door nieuwe stedelijke invullingen. Ook de fysieke haven met al zijn volumes, elementen, structuren
LUaPQUSHUKZJOHWWLSPQRWYVÄLSa\SSLU^VYKLUNL[YHUZMVYTLLYKLUKHHYmee zal ook het karakter van het gebied worden gewijzigd. De oostzijde van de waalhaven krijgt geleidelijk aan een nieuwe identiteit aangemeten, waar ruimte is voor nieuwe stedelijke experimenten die gericht
zijn op het combineren van verschillende functies. Wonen, werken en
recreëren worden gekoppeld en ontwikkeld naar de waterkant toe. De
infrastructuur wordt uitgebreid met nieuwe routes die deze grootschalige stedelijke clusters bereikbaar maken voor alle modaliteiten. Daarbij
kunnen de verschillende vervoersstromen elkaar kruisen en overlappen.
Deze clusters moeten het grote publiek naar de Waalhaven toe lokken
en daarmee (inter)nationaal op de kaart zetten. Een goede bereikbaarheid en grote parkeercapaciteit zijn dan ook belangrijke vereisten voor
het slagen van deze transformatie. Het proces is planmatig en wordt
ruim gefaseerd opgezet. Aangezien niet alleen de volumes, maar ook
de structuren en ondergrond worden getransformeerd, moet eerst de
plek actief worden vrijgemaakt, waarna een nieuw plan opgetekend
kan worden.
Voor- en nadelen
De vrijheid voor koppelingsexperimenten binnen dit concept is groot
en wordt zelfs gestimuleerd door het uitwissen van de bestaande
havenstructuur en de programmatische keuze tot autonomie van de
te ontwikkelen koppelingsgebieden. De groenstructuur van Rotterdam
wordt tevens versterkt met de keuze voor deze ontwikkelingsstrategie,
waar het Zuiderpark wordt gekoppeld aan de rivier de Nieuwe Maas en
nieuwe groene plekken langs de waterkant worden gerealiseerd. Het
OVNLWLYJLU[HNLNYVLURHUKLÄUHUJPLYPUNLUPUYPJO[PUN]HUKP[JVUcept negatief beïnvloeden. De winst zal nu behaald moeten worden uit
het realiseren van bebouwing met een hogere dichtheid en het vergroten van het aandeel woningen dat voornamelijk zal liggen in de private
sector en dus de hogere marktsegmenten. Dit heeft weer invloed op de
differentiatie van huishoudens en culturen binnen de metamorfose van
Waalhaven oost.

uitgevoerd als het plan voor de tweede Maasvlakte is gerealiseerd. In
dat geval kunnen de bedrijven namelijk worden verplaatst en komen
de benodigde gronden vrij. De startdatum van de ontwikkeling van de
Waalhaven oost staat dan ook vast vanaf dit punt.

afb. 46
Clusters in 2030

Mate van Transformatie
De ingrepen die binnen deze strategie passen zijn grootschalig en
onomkeerbaar. Het oostelijk deel van de Waalhaven gaat op de schop
KLLSZLYHKPJ[PLLUKLYHUKLU]HUOL[SHUKZJOHWWLSPQRWYVÄLS^VYKLU
aangepast (deels excavatie) aan de nieuwe ontwikkelingen. Bestaande
volumes en structuren verdwijnen, waardoor het gebied compleet
overschreven wordt met een nieuwe verkaveling, nieuwe volumes en
nieuwe structuren. Nieuwe sferen worden gecreëerd en ieder cluster
krijgt een eigen identiteit.
Snelheid van Transformatie
Deze ontwikkelingsstrategie vergt een integraal plan en volledige ontruiming van het grootschalige haventerrein. Hierdoor kan het plan pas
op een langere termijn worden gerealiseerd. De fasering vindt plaats
in stappen van 5 jaar. Deze strategie kan ook alleen maar worden
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afb. 47
Lagen Metamorfose

T10
De eerste twee fases van de metamorfose vinden plaats op het begin- en middenstuk van Sluisjesdijk en de strook tussen de Waalhaven
Oostzijde en het stadsdeel Charlois. Hier gaat de fysieke haven in korte
tijd volledig verdwijnen wat het mogelijk maakt om dit gebied actief vrij
te maken van volumes en structuren. Voor alle resterende bedrijvigheid
wordt een nieuwe geschikte plek gezocht binnen Rotterdam.

T20
Op Sluisjesdijk en Pier 1 ontstaan nieuwe stedelijke patronen die onafhankelijk van elkaar functioneren. Dit zijn eilanden in het groen met ieder een
eigen identiteit en programma. Naast het verdwijnen van de bestaande
]VS\TLZ LU Z[Y\J[\YLU ]LYHUKLY[ VVR OL[ SHUKZJOHWWLSPQR WYVÄLS VUKLY
invloed van de nieuwe groene ontwikkelingen in de Waalhaven. De harde
overgangen tussen de oude kades en het water worden vervangen door
aHJO[LYLNYVLULVL]LYZLURHKLZKPLZJO\PUHÅVWLU[V[]LYVUKLY^H[LY

T25
De verbinding tussen de Waalhaven en het Zuiderpark wordt versterkt
door het verbreden van de entree tussen beiden. Het noordelijk deel van
de stadsbuurt Wielewaal wordt opnieuw ontwikkeld binnen een parkachtige setting. Ook wordt de weg Waalhaven Oostzijde tussen Pier 3 en
4 overbrugd met een groen dakpark met als de doel de barrière tussen
de Waalhaven en het Zuiderpark weg te nemen. Het park wordt hierdoor
verlengd tot aan de rivier en gekoppeld aan de dijkverzwaring.
Conceptvorming
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11.7 Strategie Kernen: Transformatie van haven
Deze strategie is gericht op het ontwikkelen van een nieuwe mix van
verschillende landschapscomponenten waarbij het water de katalysator is van deze gehele transformatie. Alle lagen worden gewist en
opnieuw beschreven. Het gebied gaat in zijn geheel op de schop, waardoor de Waalhaven in korte tijd een nieuwe betekenis en daarmee ook
een nieuwe identiteit krijgt. De grens tussen land en water vervaagt en
nieuwe vormen van wonen en werken worden op het water of langs de
waterkant gerealiseerd. Ook worden nieuwe groengebieden in het water
VU[^PRRLSK^HHY^LLYUPL\^LÅVYHLUMH\UHaPJOR\UULU]LZ[PNLU+L
infrastructuur wordt geheel opnieuw aangelegd en zal gericht zijn op een
selectieve bereikbaarheid. Sommige delen zullen alleen voor langzaam
verkeer bereikbaar zijn en andere delen worden in zijn geheel afgesloten
voor het publiek. Dit betekent dat de toekomstige gebruiker een concessie moet doen op het gebied van het autogebruik. De auto kan in veel
gevallen niet voor de deur geparkeerd worden of op sommige momenten van de dag is de woning of werkplek alleen bereikbaar vanaf het
water. Het proces wordt gekenmerkt door de lange aanloop waarbij de
gehele Waalhaven wordt vrijgemaakt en voorbereid op een grootschalige
transformatie. Vanuit een vooraf opgestelde gebiedsvisie komt er een
blauwdruk van het gebied. De herontwikkeling van de Waalhaven verloopt over een korte termijn en heeft een grote impact op de stedelijke
structuur van Rotterdam en de haven.
Voor- en nadelen
Het water als basisingrediënt voor de koppeling van stad, haven en
groen brengt veel potenties op verschillende schaalniveaus, zoals de
uitbreiding van de Delta, nieuwe stadswijken en parken in, op en langs
het water in combinatie met een moderne en duurzame haven en een
nieuwe ruimtelijke aanpak van een toekomstige waterproblematiek. Dit
betekent wel dat de identiteit van het gebied in zijn geheel uitgewist zal
gaan worden. Alle volumes, structuren en de ondergrond worden verwijderd en een compleet nieuw plan wordt ontwikkeld voor de Waalhaven.
Daarbij heeft de overheid alle touwtjes in handen en is er weinig ruimte
voor particuliere initiatieven.

kost dan ook veel tijd. Ook de planvorming voor een nieuwe gebiedsinrichting is een lange termijn ontwikkeling. De totale fasering van ieder
afzonderlijk plan heeft een looptijd van 10 jaar, die elkaar in chronologische volgorde opvolgen.

afb. 48
Kernen in 2030

Mate van Transformatie
Het landschap wordt volledig getransformeerd (complete eradictie) van
een grootschalig industrieterrein naar een eilandenrijk dat onderhevig is
aan de bewegingen van het water. Sommige delen van het landschap
worden verhoogd (elevatie), andere delen worden verlaagd (excavatie).
Ook verdwijnen stukken landschap en worden nieuwe delen opgespoten. Alle sporen van de historie van de Waalhaven oost worden uitgewist
en het gebied krijgt een geheel nieuwe betekenis binnen Rotterdam,
maar ook binnen de regio.
Snelheid van Transformatie
Vanwege de grootschalige ingreep is de aanlooptijd waarbij de waalhaven vrij wordt gemaakt van alle havenactiviteiten en havenstructuren
afhankelijk van de ontwikkelingen elders in de haven en stad (Tweede
Maasvlakte). De verhuizing van de bedrijvigheid naar andere plekken
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afb. 49
Lagen Transformatie

T10
Sluisjesdijk wordt opgedeeld in meerdere delen waardoor nieuwe eilanden ontstaan in de rivier de Nieuwe Maas. De rivier krijgt hierdoor meer
ruimte om zijn weg te vinden in de Waalhaven. Sommige eilanden kunnen bij hoogwater overstromen, andere eilanden worden weer opgeOVVNKaVKH[OL[ILZJOLYTKPZ[LNLUKLÅ\J[\H[PLZ]HUKLYP]PLY5HHZ[
KLILZ[HHUKLZ[Y\J[\YLU]LYHUKLY[VVROL[SHUKZJOHWWLSPQRWYVÄLSOPLYKVVYKLÄUP[PLM

T20
Pier 1 en 2 verdwijnen in zijn geheel en in de plaats hiervan worden nieuwe koppelingsprojecten ontwikkeld van woonwerkmilieus op het water
die onderling met elkaar in verbinding staan. De nieuwe structuren die
hierdoor ontstaan maken het mogelijk dat het gebied voor verschillende
vervoersmodaliteiten bereikbaar en toegankelijk wordt. Zo wordt ondermeer een nieuwe Noord-Zuidas aangelegd die de Waalhaven verbindt
met het Noordelijk deel van Rotterdam.
T30
Pier 3 en 4 worden ook volledig getransformeerd tot waterwijken. Hier
worden verschillende typologieen ontwikkeld van woonwerkmilieus op
of in het water, zoals drijvende plateaus, verankerde bouwblokken of
waterdichte blokken die bestand zijn tegen hoogwaterstanden. Deze
]LYZJOPSSLUKLRLYULUPUOL[ISH\^aPQUVUKLYOL]PNHHUKLÅ\J[\H[PLZ]HU
de rivier. De primaire waterkering wordt getransformeerd tot een dijklandschap met verschillende plateaus en hoogtes die in verbinding staan
met het buitengebied Alblasserwaard. Daarmee wordt de natuur tot in
de stad doorgetrokken.

Conceptvorming
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Ambities &
Uitgangspunten
12

Alvorens de concepten uiteen te leggen zullen de uitgangspunten opgesteld worden van waaruit de verschillende koppelingsexperimenten
worden geëntameerd.
1. Mix haven en stad
De verouderde stadshavens benutten als ‘Koppelingsgebieden’ waar
een mix van de haven en nieuwe stedelijke vormen kunnen plaatsvinden. De focus ligt hierbij op het versterken van de economisch, sociale en culturele structuur van de Waalhaven die een spin-off heeft op
Charlois en Rotterdam-Zuid.
2. Benutten van de potenties van het groen en het water
2a. Water als koppelingskatalysator tussen stad en haven. De focus
ligt hierbij op het versterken van de ecologische en duurzame kwaliteit
binnen de nieuwe koppelingsgebieden.
2b. Water als verbindend element. Bestaande vaarwegen benutten
voor lichter vrachtvervoer en commerciële vaarfaciliteiten.
2c. Belevingswaarde van het water benutten voor recreatieve doeleinden en als vergroting van de kwaliteit van de woon en werkomgeving.
Het open en weidse karakter van het water biedt veel potentie voor
nieuwe ontwikkelingen binnen de bestaande havenstructuur.
2d. Waardevol groen naar de haven toe bewegen om zo nieuwe openbare ruimtes te creëren.
3. Het bereikbaar houden van de haven
De focus ligt hierbij om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
Waalhaven te vergroten. De bereikbaarheid is belangrijk voor het versterken van de economische structuur, maar ook voor het aantrekken
van nieuwe functies.
3a. Uitgaan van de bestaande netwerken en deze completeren.
3b. Het voorkomen van het afknijpen en dichtslibben van de bestaande infrastructuur van de haven door de koppelingsgebieden strategisch te plaatsen binnen het plangebied en daarmee het verschillende
verkeer– en vervoerstromen op elkaar af te stemmen
3c. Nieuwe routes en verbindingen kunnen nieuwe kansen bieden voor
het ontwikkelen van koppelingsgebieden in de stadshaven. Oude verbindingen kunnen hierdoor opgeheven worden waardoor plekken vrij
komen te liggen voor nieuwe koppelingsexperimenten.
3d. de Waalhaven bereikbaar maken voor alle modaliteiten.
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4. Cultuurhistorie behouden
Waardevolle elementen, structuren en landschapscomponenten van de
Waalhaven zoveel mogelijk intact laten om de identiteit van het havengebied te behouden, maar tevens nieuwe ruimtelijke experimenten niet
schuwen. Er zal een balans gezocht moeten worden tussen het behouden van het karakter van de Waalhaven en het creëren van nieuwe
sferen.
5. Visueel maken van de haven
Trefwoorden hierbij zijn toegankelijkheid, zichtbaarheid en transparantie. Nieuwe openbare ruimte en groene plekken langs de waterkant als
ontmoetingsplekken zullen essentieel zijn voor het slagen van de koppelingsgebieden.
6. Openstellen van de haven voor publiek
Het organiseren van evenementen, boottochten, rondleidingen en toeristische trekpleisters om de belevingswaarde van de stadshavens en
de bewustwording van hun aanwezigheid te vergroten.
7. Ruimtelijke kwaliteit vergroten
Architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit vergroten door stedelijke elementen toe te voegen of architectuur van de havengebonden
bedrijvigheid te verbeteren.

Conceptvorming
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Groenstructuren worden doorgetrokken tot in de haven, waarbij harde kades vergroenen tot zachte oevers, het Zuiderpark
doorloopt tot in het water en de dijk wordt opgewaardeerd tot
parkelement. Dit levert weer nieuwe zichtlijnen op binnen de
Waalhaven.

Langgerekte havenstructuren worden ‘opgeknipt’ tot blokken
waar stad en haven aan elkaar gekoppeld worden. De bouworiëntatie verschuift van oost-west naar noord-zuid waardoor
nieuwe doorzichten vanuit de Nieuwe Maas worden gecreeerd.

afb. 50 Nieuwe groenstructuren
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afb. 51 Nieuwe bebouwingsstructuren
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De Waalhaven wordt toegankelijk gemaakt door een uitgebreid
langzaamverkeerroute aan te leggen en de waterkant openbaar
te maken. Ook vindt er een herordening plaats tussen de private
ruimte en (semi)publieke ruimte waarbij het privégebied wordt
ingeperkt en het openbaar gebied wordt vergroot.

afb. 52 Toegankelijk maken van de Waalhaven

Barrières tussen stad en Waalhaven worden ‘overbrugd’ waardoor de Waalhaven bereikbaar wordt voor stedelijk publiek. Tevens geven deze overbruggingen nieuwe uitzichten over de Waalhaven.

afb. 53 Barrières overbruggen en nieuwe zichtlijnen
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Conceptontwerp
13

13.1 Strategiekeuze
Er is gekozen voor een integratie van de vier strategieën. Dit vanuit
een dynamische benadering van de ontwerpmethodiek. Rekening
houdend met de vooraf opgestelde ambities en uitgangspunten en de
afmetingen van het plangebied is het vrijwel niet haalbaar om voor een
strategie te kiezen waarbinnen de koppeling tussen de vier basiscomponenten stad, haven, groen en water volledig dekkend zal zijn. Er zal
dus een combinatie worden gemaakt waarin het plannen, programmeren en realiseren van de verschillende strategieën op elkaar worden
afgestemd. Zo kan er maatwerk worden geleverd en de ontwikkelingspotenties binnen Waalhaven-Oost worden benut. De zwakte van iedere
strategie wordt opgevangen door de sterke punten van de andere.
13.2 Keuze plangebied UrbansubPort
Het plangebied is gekozen daar waar de stad en haven elkaar raken. Hier is de harde overgang tussen beide structuren en culturen
het duidelijkst waar te nemen. Het is een uitsnede van een deel van
de Waalhaven en de stadswijk Charlois, die begrenst wordt aan de
noord-, oost- en zuidkant door de wegen Sluisjesdijk, Doklaan, Rietdijk,
Spuikade, Kromme Zandweg, Eelkmanstraat, Schulpweg, de oostkant
van de primaire waterkering en Korperweg. De westelijke begrenzing
wordt niet bepaald door infrastructuur, maar is afhankelijk van de impact van de verschillende transformatiestrategieën.
De scheiding tussen beide landschappen wordt benadrukt door de
primaire waterkering, die als fysieke en visuele barrière bijdraagt aan de
harde overgang. Een tweede reden voor de keuze van uitsnede van dit
plangebied is de overgang van land naar water. De waterkant bestaat
voor het grootste deel uit rechte havenkades die een harde overgang
vormen naar het water. Vanaf Pier 3 naar beneden zijn de kades schuiner en groener. Het totale plangebied wordt verder opgedeeld in 6
deelgebieden waaraan de transformatiestrategieën worden toegewezen en uitgewerkt.
13.3 Factor cultuurhistorie en urgentie
Twee belangrijke criteria die bepalen welke strategie wordt toegepast
op welk deel van het plangebied zijn de cultuurhistorie van een plek en
de urgentie tot ontwikkeling hiervan. Vooral in een stadshaven zoals de
Waalhaven, die ontwikkeld is als een functioneel industriegebied, zijn
cultuurhistorische elementen schaars en daarom des te waardevoller
voor het gebied. Cultuurhistorie geeft kwaliteit aan een plek doordat
het de bewustwording vergroot van de plek waar men woont, werkt
en recreëert. Men krijgt respect voor de omgeving doordat het besef
er is wat er zich heeft afgespeeld en wie hier in vroegere tijden hebben
geleefd. Een gebiedsontwikkeling start vaak vanuit een urgentie. Deze
urgentie is geformuleerd vanuit een hoger schaalniveau, zoals de stad
en haven. Functioneert de Waalhaven nog goed binnen de havenstructuur en welke kansen liggen er om de stedelijke behoeften tot nieuwe

Afb. 54
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woonwerkmilieus te realiseren. Daar waar havenactiviteiten in rap tempo verdwijnen uit de Waalhaven
zal de urgentie groter zijn om dit gebied opnieuw te
ontwikkelen en verval en leegstand tegen te gaan.
Tussen beide criteria ligt een spanningsveld aangezien er bij hoge urgentie weinig aandacht is voor
de cultuurhistorie. Men wil dan snel en kordaat
handelen zonder daarbij rekening te houden met de
alternatieven om subtieler te werk te gaan. Als een
oude loods leeg staat en in verval is, waar tevens
een groep jongeren overlast bezorgt dan zal de
gemeente sneller geneigd zijn om de bebouwing
te verwijderen in plaats van op zoek te gaan naar
nieuwe investeerders die kansen zien in het renoveren van de loods.

den van verschillende ingrepen kunnen ook tussentijds interessante oplossingen worden
gezocht. Openbare ruimtes worden vaak als laatste aangelegd om het ontwikkelde gebied
LLUºÄUHS[V\JO»[LNL]LU4HHYKP[RHUVVRVTNLRLLYK^VYKLU\P[NL]VLYKKVVY[LILNPUULU
met het ontwikkelen van de openbare ruimtes. Dit kan bijdrage aan het imago van een gebied, pioniers wordt enige verblijfskwaliteit geboden en investeerders krijgen het bewijs van
de beloften van de aanleg van openbare ruimtes.
Ook krijgen bomen en planten de tijd om over meerdere jaren te volgroeien, waardoor bij de
oplevering van een plangebied de nieuwe gebruikers in een volwaardig beplante omgeving
hun intrek kunnen doen.

13.4 Factor tijd
Doordat in het totaalconcept verschillende strategieën worden gecombineerd is het belangrijk om
de verschillende tussenstappen te laten zien hoe
deze strategieën elkaar overlappen in tijd. Zo wordt
voorkomen dat volumes in verval raken, plekken
lang leeg komen te staan of eindeloos durende
bouwputten worden gecreëerd. Door het uitsprei-

Afb. 55
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Concept 2014
In 2014 worden de eerste kleinschalige initiatieven genomen doordat een aantal locaties al
leegstaan of op korte termijn vrijkomen. De ingrepen zullen gericht zijn op het behouden van
de bestaande volumes door deze te renoveren
en een nieuwe invulling voor te vinden. De nieuwe functies op Sluisjesdijk vormen een aanvulling op de lokale economie van de nabijgelegen
buurten Oud Charlois en Hoofd Charlois. Hierdoor ontstaat een samensmelting van drie buurten tot een gedifferentieerde kern met potentie
van nieuwe openbare plekken aan het water.
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Concept 2015
Op Sluisjesdijk worden meerdere locaties ingevuld met nieuwe stedelijke functies, zoals het
Gorzelpad en de havenloodsen langs het water.
Naast het opknappen van de cultuurhistorisch
waardevolle bebouwing wordt ook bebouwing
gesloopt en opnieuw aangevuld met gebouwen
van hoogwaardig architectonische kwaliteit. De
waterkant wordt ook toegankelijk gemaakt voor
het publiek met nieuwe uitkijkpunten op de pieren. De nog werkzame fysieke haven op Sluisjesdijk en pier 1 wordt zo zichtbaar gemaakt.
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Concept 2016
Een verdere invulling van stedelijke functies en
aanvulling van nieuwe volumes vindt plaats op
Sluisjesdijk en langs de waterbekken tussen
Sluisjesdijk en Pier 1. Ook wordt de kwaliteit van
de bestaande infrastructuur van Sluisjesdijk en
Pier 1 verbeterd door de ruimtelijke inrichting
aantrekkelijker en veiliger te maken. Oversteekplaatsen, betere verlichting, straatmeubilair en
meer parkeergelegenheden worden aangelegd.
Pier 1 en Pier 2 worden verder voorbereid voor
een nieuwe ruimtelijke impuls waarbij stad en
haven aan elkaar gekoppeld gaan worden. Het
oostelijk deel van Pier 1 en Pier 2 dat grenst aan
de weg Waalhaven Oostzijde wordt over een afstand van 400 meter vrijgemaakt van alle volumes. Tevens worden nieuwe openbare ruimtes
aangelegd langs de waterbekken van Pier 1 en
2. Daarbij worden ook langs de kade op het water zelf nieuwe ontmoetingsplekken aangelegd.
In het stedelijk gebied dat grenst aan de Waalhaven worden ook de eerste initiatieven genomen
om barrières weg te nemen tussen stad en haven. Het spooremplacement tussen Oud Charlois en de Waalhaven wordt uitgegraven en verouderde volumes en structuren tussen Pier 3 en
het Zuiderpark worden weggehaald. Dit zijn de
eerste stappen naar het verbeteren van de dijk
en het koppelen van het Zuiderpark aan de rivier.

Concept 2017
De organische groei van kleinschalige initiatieven op Sluisjesdijk en de rechterkade van Pier
1 wordt de komende decennia gecontinueerd,
waardoor een interessante mix tussen nieuw en
oud, stad en haven ontstaat. Op de linkerkade
van Pier 1 wordt voor een minder geleidelijke
aanpak gekozen. Hier wordt een nieuw ensemble ontwikkeld waar moderne havenactiviteiten
gekoppeld worden aan stedelijke voorzieningen.
Behalve dat de architectonische vormgeving van
de nieuwbouw van een meer duurzame en betere kwaliteit zal zijn, zullen de afmetingen van
de nieuwe volumes ten opzichte van de oude
havengebouwen kleiner en meer open van karakter zijn. Hierdoor ontstaan nieuwe zichtlijnen
op het omliggende havengebied en het water.
De ruimtes tussen de ensembles zullen semiopenbaar zijn, die overdag toegang bieden aan
bezoekers, maar ‘s nachts afgesloten worden.
Verder zal wat betreft materiaalgebruik, kleur, en
bouwhoogte van de nieuwbouw verwezen worden naar de oorspronkelijke havenbebouwing.
De dijk tussen stad en haven wordt verbreed en
er wordt verder gekeken naar extra mogelijkheden om de dijk beter te benutten. Wat betreft de
parkontwikkeling naar de Waalhaven toe worden
nieuwe groenelementen aangeplant die de oostwest orientatie vergroten. Ook worden de eerste
voorbereidingen getroffen om het westelijk deel
van de stadswijk Wielewaal opnieuw te ontwikkelen. Een nieuw ontwerp, de bouwvergunningen en het bestek worden aangeleverd.

Concept 2018
De langzaam verkeer routing wordt verder
uitgebreid. Daarbij worden nieuw verbindingen
tussen de pieren gelegd, ook over het water.
+HHYUHHZ[^VYK[LLUÄL[ZLU^HUKLSYV\[L
aangelegd over het vernieuwde deel van de dijk.
Tussen de dijk en de openbare waterkant van
pier 1 en 2 wordt een wandelbrug ontwikkeld,
die een directe verbinding legt tussen de stad
en de Waalhaven.
Het westelijk deel van Wielewaal wordt vrijgemaakt van bebouwing en structuren. Uit de
analyse is naar voren gekomen dat de bebouwing verouderd is en niet meer voldoet aan de
bouwveiligheidseisen. Dit deel van Wielewaal
wordt geheel uitgewist en voorbereid op een
compleet nieuw ontwerp.
De entree tussen het zuiderpark en de Waalhaven wordt ook verder ontwikkeld door het
aanplanten van nieuw groen en het creëren van
unieke ontmoetingsplekken.
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Concept 2019
Op de rechterkade van Pier 2 wordt een tweede ensemble ontwikkeld bestaande uit een mix
van stedelijke en havengerelateerde functies.
De architectuur binnen dit ensemble is modern
en contrastrijk in vormgeving, kleur, textuur,
materiaalgebruik en afmetingen. De groene
ruimtes tussen de bebouwing zijn openbare
plekken waar bezoekers en gebruikers van het
ensemble elkaar kunnen ontmoeten.
Het westelijk deel van Wielewaal krijgt een
nieuwe structuur met verschillende maaiveldniveaus. De nieuwe infrastructuur sluit aan op de
omliggende netwerken. Ook wordt een nieuw
watersysteem aangelegd dat gebaseerd is op
bovengrondse regenwateropvang, afvoer en
verzamelplekken. Tevens sluit de nieuwe groen
blauwe structuur van Wielewaal aan op de
nieuwe parkstrook in ontwikkeling.
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Concept 2020
Pier 2 wordt verder ontwikkeld door een derde
ensemble van hoogbouw te bouwen op de linkerkade waar een mix van stedelijke functies, zoals woningen, kantoren en voorzieningen wordt
gecreëerd. Op maaiveldniveau wordt een plint
gerealiseerd die de verschillende hoogbouw met
elkaar verbindt en waarin geparkeerd kan worden. Tussen de ensembles wordt op pier 2 een
parkachtige groenstrook aangelegd met horecavoorzieningen. Deze groenstrook wordt opgehoogd tot 2 meter met op de kruin een wandelLUÄL[ZWHKKH[^LLYUPL\^LaPJO[SPQULUNLLM[VW
de Waalhaven.
De dijkverbreding is na een aantal jaren stabiel
geworden door de zetting van de ondergrond.
Verder is de dijk verstevigd met betonnen kolommen. Langs de randen van de dijk worden nieuwe type dijkbebouwing ontwikkeld wat de dijk
een multifunctioneel karakter geeft. Van primaire
dijkversteviging naar groengebied met parkachtige uitstraling die een mooi venster op de haven
bieden verder ontwikkelt tot woon- en werklocatie.
Het westelijk deel van Wielewaal wordt voor het
grootste gedeelte gerealiseerd met woningbouw
gericht op de midden en hogere inkomens. Deze
huishoudens zijn ondervertegenwoordigd in Rotterdam zuid, maar zijn wel belangrijk voor het
versterken van de economische draagkracht.
Het oostelijk deel van Wielewaal is vervolgens
aan de beurt om opnieuw ontwikkeld te worden.
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Concept 2021
Alle nieuwe ontwikkelingen in Waalhaven-oost
vragen om een verbetering van de weg Waalhaven Oostzijde, zodat de bereikbaarheid gewaardborgd blijft. De weg wordt opgesplitst in
twee wegstroken met ieder twee rijbanen. Daarnaast worden langzaam verkeerroutes gepland,
aVHSZ LLU IV\SL]HYK LU ÄL[ZWHK +L VU[^PRRLling van het Zuiderpark naar de Waalhaven toe
gaat stapsgewijs verder. De Parkstrook wordt
nu doorgetrokken tot in de haven met Pier 3
als hoofdas. Deze pier vormt de aanlegsteiger
waaraan nieuwe vormen van parkelementen op
het water worden gecreëerd en die ruimte bieden aan nieuwe groenstructuren en openbare
plekken. Verder worden langs de kades die tussen Pier 2 en 3 liggen nieuwe openbare plekken aangelegd die trapsgewijs tot in het water
doorlopen. Dit betekent dat bestaande volumes
en structuren verdwijnen en het landschappelijk
WYVÄLS NHH[ ]LYHUKLYLU KHHY ^HHY KLaL UPL\^L
openbare ruimtes komen te liggen. Langs de
parkstrook worden verschillende stedelijke clusters gerealiseerd die tevens als landmark de
oostwest orientatie benadrukken. De clusters
krijgen ieder een eigen identiteit en programma,
die past bij de locatie waar deze gesitueerd worden en vormen een aanvulling op de bestaande
clusters in Rotterdam Zuid, zoals het Ahoy, Zuidplein en de Kuip. De combinatie van stedelijke
clusters en de nieuwe parkstrook moet het grote
publiek naar de Waalhaven trekken. De eerste
voorbereidingen worden gestart voor de aanleg
van het recreaduct en de natuurstrook.
UrbansubPort Waalhaven

Concept 2022
Met de verbreding van de weg Waalhaven Oostzijde wordt een nieuwe barrière opgeworpen
tussen het Zuiderpark en de Waalhaven. Deze
barrière wordt letterlijk overbrugd door het aanleggen van een recreaduct; een breed viaduct in
combinatie met een dijkverzwaring. De dijk wordt
trapsgewijs verbreed en verhoogd over een afstand van 200 meter tot aan de weg. Vanaf daar
gaat de dijk over in een viaduct die tot aan het
water doorloopt. De groenstructuur van de dijk
en de parkstrook loopt verder door over het viaduct tot aan het water. Het recreaduct is niet alleen een overbrugging van barrières, maar vormt
ook het koppelstuk voor de omliggende gebieden die in ontwikkeling zijn. Wielewaal wordt
gekoppeld aan Waalhaven-oost, het Zuiderpark
^VYK[ KLÄUP[PLM ]LYIVUKLU HHU KL YP]PLY LU OL[
langzaam verkeer netwerk wordt in alle richtingen uitgebreid. Tussen Pier 3 en Pier 4 wordt op
het weidse wateroppervlak gezocht naar nieuwe
recreatieplekken. De voorbereiding die een jaar
eerder zijn ondernomen op Pier 4 worden nu
doorgezet door de pier vrij te maken van alle volumes, structuren, maar ook de ondergrond af
te graven. De hele pier gaat op de schop, met
als doel nieuwe woontypologieen op of aan het
water te creëren. Harde overgangen tussen land
LU ^H[LY ]LYK^PQULU ^HHYKVVY Å\J[\H[PLZ ]HU
de rivier beter voelbaar worden. Door het verder
ontdiepen van de linkerkade van Pier 4 krijgt de
natuurstrook de ruimte om te ontwikkelen. Hierdoor kunnen diverse plantensoorten zich in de
Waalhaven vestigen.

Afb. 56a t/m k
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Concept 2023
Het water krijgt steeds meer de ruimte daar waar
eerst pier 4 gelegen was. Nu dat de hoge kades
verdwijnen is het belangrijk om de dijk te verhogen, die het achterland beschermt bij hoge waterstanden. De dijk wordt opgehoogd tot 6 meter
en loopt van het recreaduct tot aan de Korperweg.
Pier 4 wordt getransformeerd tot een waterstad
die opgedeeld wordt in drie kleine landtongen
die ieder een eigen identiteit en programma zullen krijgen. De waterstad wordt ontworpen met
als uitgangspunt de oude waterstad binnen de
historische stadsdriehoek van Rotterdam waar
wonen en werken elkaar afwisselen langs de
waterkant. Ook zal de ruimtelijke inrichting per
landtong verschillen onder invloed van het veranderlijke waterpeil ten opzichte van het maaiveldniveau. Zo worden volumes op palen gebouwd,
volumes op sokkels of met plinten of volumes
die drijven op het water. Op de landtongen wordt
ook de bovengrondse als ondergrondse infrastructuur aangelegd. Verder wordt op de kop
van de noordelijke landtong een landmark gerealiseerd, die de mogelijkheid biedt om vanaf een
hoogte van tientallen meters over de Waalhaven
uit te kijken. Daar waar de natuurstrook in het
eerste jaar nog voor het grootste deel bestond
uit opgespoten zand is in het derde jaar al een
NYV[L KP]LYZP[LP[ HHU ÅVYH LU MH\UH ^HHY [L ULmen. Met het ouder worden van de strook zullen
er steeds meer soorten zich gaan vestigen.

Concept 2024
De verschillende woonwerkmilieus worden gerealiseerd op de landtongen, in het water en deels
in de natuurstrook. Dit levert een bijzonder stedelijk milieu op waarvan het watersysteem integraal
deel uit gaat maken van een waterbekken. Dit
vormt weer een belangrijke eerste stap voor het
ontwikkelen van nieuwe stedelijke woonwerkmilieus buiten de dijkstructuren. Ook dragen deze
nieuwe type stedelijke milieus aanzienlijk bij aan
de leefbaarheid van de stad Rotterdam.
Het langzaam verkeer netwerk wordt verder uitgebreid op de landtongen en op de dijk. Verder
worden ook nieuwe verbindingen gelegd tussen
Waterstad en Wielewaal.

Conceptvorming
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Afb. 57
Vogelvlucht UrbansubPort plan
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Transformaties
14

In dit hoofdstuk worden 6 transformatie experimenten uitgewerkt als
deelplannen waarin de strategie, de ruimtelijke opzet en de verschillende plandelen worden beschreven waarna met een plattegrond,
TGFFSCFFMEFO SFGFSFOUJFCFFMEFOFOQSPmFMFOWFSEFSJOEFUBJMXPSEU
getreden.

Afb. 58
Ruimtelijk plan UrbansubPort
in bestaande structuren
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Afb. 59
Ruimtelijk plan UrbansubPort
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Afb. 60 Overbrugging tussen stad en haven
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De stadswijk Oud-Charlois ligt met de rug naar de Waalhaven toe gericht en met de primaire waterkering, het spooremplacement en de weg
Waalhaven Oostzijde als barrières tussen beide landschappen in is er
weinig sprake van een samenhang of koppeling van stad en haven.
Rekening houdend met een toekomstig verwachte zeespiegelstijging
evenals een toename van het regenwater zal het lager gelegen Rotterdam Zuid ten opzichte van de haven beter afgeschermd worden
van eventuele overstromingsgevaren. Sommige stadsdelen zullen zelfs
opgehoogd moeten worden.
De primaire waterkering heeft een hoogte van 5.50 meter +NAP ter
hoogte van de Waalhaven. De verwachting is dat binnen 70 jaar het
waterniveau zal stijgen tot ver boven deze grens en nog urgenter zelfs
binnen 35 jaar groot risico loopt om tijdens pieken van waterovervloed
niet genoeg bescherming biedt. Hoeveel meter de dijk verhoogd dient
te worden is moeilijk in te schatten aangezien de meningen hierover
uiteenlopen. Wat wel duidelijk is dat een verhoging en verbreding van
de dijk weer nieuwe obstakels zal opwerpen.
Een dergelijke versterking van de dijk eist ook veel ruimte op en met
een dichtbevolkt gebied aan de ene kant en de haven aan de andere
kant is deze ruimte schaars. Maar toekomstige ontwikkelingen waarin
zowel de haven als het stedelijk gebied worden geherstructureerd en
,deels of in zijn geheel, worden getransformeerd, bieden mogelijkheden
om deze te koppelen aan het versterken van de dijk.
Dijkversterking als katalysator voor een nieuwe koppeling tussen haven
en stad, land en water kan worden bereikt door in de dijk nieuwe functies te bouwen. Dit kan tevens nieuwe werkgelegenheid creëren en het
economisch draagvlak vergroten.
Naast dat het versterken van de dijk van functionele aard is vormt het
ook esthetisch een kunstwerk wat de uitstraling van een gebied kan
bepalen. Het vormt ook een enorme interventie en markering tussen
twee landschappen, nl. het water en de haven en het gebied achter de
dijk. Op sommige plekken kan deze markeringfunctie worden benut en
weer op andere plekken is het de uitdaging om de dijk in het landschap
op te laten gaan. Een laatste kenmerk van een dijklichaam is de hoogte
ervan, die een ideale uitkijkplek is over stad en haven. De dijk zal plaats
IPLKLUHHULLUWHUVYHTPZJO^HUKLSLUÄL[ZWHKKVVYKLZ[HKLUKL
haven.
Over een afstand van 1,8 kilometer wordt tussen de weg Waalhaven
Oostzijde en de stadsrand van Charlois het dijklichaam versterkt. De
hoogte en breedte van de dijkversterking zal hierbij varieren aangezien
UrbansubPort Waalhaven

de beschikbare ruimte niet overal hetzelfde zal zijn, maar het doel om
stad en haven te koppelen blijft het uitgangspunt. Alle bestaande structuren zoals stroken bedrijvigheid, spoorwegemplacements en groen
zullen verdwijnen om plaats te maken voor dijkversterkingen.
Het ontwerp van het dijklichaam bestaat uit 5 delen:

ren liggen zijn openbaar en fungeren als ontmoetingsplek en uitkijkpunt
over Pier 3. De schuine zijde aan de stadskant wordt vanaf de wandelLUÄL[ZWHKLUPUNLYPJO[TL[LLUOVNLKPJO[OLPK]HURSLPULIVVTNYVLWLU^H[aVYN[]VVYLLUHM^PZZLSLUKSHUKZJOHWLU^HHYUPL\^LÅVYHLU
fauna zich kan vestigen.

1. Wonen op de dijk
Dit stuk is het noordelijkste deel van het dijklichaam dat is ingeklemd
tussen de weg Waalhaven Oostzijde, Voornsevliet, Rietdijk en Spuikade
en grenst aan de waterbekken tussen Sluisjesdijk en Pier 1. Over een
afstand van 100 meter tussen stad en haven wordt de dijk gelijkmatig verbreed en opgehoogd tot 4 meter. Hierop wordt een wandel- en
ÄL[ZWHKHHUNLSLNKKPLKVVYSVVW[PULLU3=IY\N+LaLV]LYRY\PZ[KL
weg Waalhaven Oostzijde en geeft een directe verbinding tussen Sluisjesdijk en Oud- Charlois. Aan de stadszijde van de dijk worden 12
nieuwe woningen gerealiseerd die de overgang/markering tussen stad
en dijk verzachten. Dit zijn paalwoningen die op de schuine zijde van de
dijk worden gebouwd en waaronder geparkeerd kan worden. Verder
worden op de dijk verschillende soorten bomen aangeplant die het een
parkachtige uitstraling geeft.

4. Recreaduct
Het zuiderpark is een belangrijk recreatiegebied voor Rotterdam Zuid en
is gelegen in de deelgemeente Charlois. Het park wordt begrensd en
opgedeeld door grote verkeersaders, bus- en metrolijnen. Ten westen
van het Zuiderpark ligt de wijk Wielewaal die het park fysiek afknijpt van
de Waalhaven.

2. Wonen in de dijk
Het bovenste deel van het dijklichaam loopt door naar beneden van de
Voornsevliet tot de van Blommesteynweg. In dit deel wordt de dijk ook
opgehoogd tot 4 meter over een breedte van 100m, allleen heeft de
dijk hier een andere vorm. De zijde aan de havenkant krijgt een geleidelijk schuin verloop zoals een tribune die uitkijkt op de haven. Hierover
SVWLUKL^HUKLSLUÄL[ZWHKLUTL[
daar tussen verschillende soorten bomen. Haaks op de dijk wordt een
voetgangersbrug aangelegd die direct aansluit op de openbare ruimte
langs de waterkant tussen pier 1 en 2. Aan de stadszijde wordt in de
dijk een strook van 22 woningen gebouwd van drie verdiepingen en de
kelderverdieping als de parkeergarage. De onderste helft van de woning is ingebouwd in de dijk en de verdiepingen daarboven geven een
panoramisch zicht op de haven. Het fundament van deze woningen
wordt extra zwaar en de muren in de dijk worden waterdicht gemaakt.
3. Werken in de dijk
Het derde stuk van de dijkversterking ligt tussen de van Blommesteynweg en de Spuistraat en grenst aan Pier 2. Het dijklichaam wordt hier
5 meter hoog en bestaat uit een keerwand waarbij de schuine zijde
van de dijk richting de stad is gekeerd en de steile kant richting het
^H[LY6WOL[OVVNZ[LKLLSSVWLUKL^HUKLSLUÄL[ZWHKLU3HUNZ
de weg Waalhaven Oostzijde worden drie kantoorgebouwen in de dijk
gebouwd. Deze kantoren bestaan uit 3 lagen met een oppervlakte van
1600m2 en op maaiveldniveau komt tussen de kantoren een parkeergarage die van binnen uit ontsloten wordt met de kantoorlagen. Net als
bij de bovenste delen zorgt de bebouwing ook hier voor een zachtere
overgang tussen haven - dijk - stad. De dijk als koppelingselement gaat
op in de structuur van haven en stad en trekt bij landschappen naar
elkaar toe. De ruimtes boven de parkeergarage en die tussen de kantoTransformaties
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Verder liggen daartussen ook sportvelden, een primaire waterkering,
een breed spoorwegemplacement en een drukke 2-baansweg, die
de kloof tussen stad en haven, en land en water vergroten. Met het
verdwijnen van de havenactiviteiten in de Waalhaven en de nieuwe
plannen om stedelijke functies zoals recreatieve voorzieningen in dit
havengebied te ontwikkelen is het noodzakelijk om deze barrières weg
te nemen. Het zuiderpark is geen sierpark, maar een gebruikspark.
Door een fysieke en visuele verbinding te leggen tussen het Zuiderpark
en de Waalhaven kan het gebruik van beide gebieden worden geïntensiveerd wat tevens de bewustwording. Verschillende maatregelen zijn
nodig om deze verbinding te verwezenlijken. De wijk Wielewaal moet
een nieuwe entree gaan vormen tussen haven en park. Dit wordt in
hoofdstuk 5 verder beschreven. Een andere belangrijke aanpassing is
het ‘overbruggen’ van de dijk, het spoor en de 2-baansweg. De afstand hiervan is 250 meter.
Door de aanleg van een recreaduct tussen het park en het water wordt
een nieuwe verbinding gelegd tussen stad en haven. Aan de stadskant wordt het recreaduct ingericht met glooiende taluds van tientallen
meters breed die de overgang van land naar water verzachten. Het
hoogste plateau is 6 meter hoog waarop het park gewoon doorloopt
en een hoge boomdichtheid heeft die de wind kan wegvangen. Op alle
WSH[LH\Z^VYKLU]LYKLYVVRÄL[ZLU^HUKLSWHKLUHHUNLSLNKKPLUHHY
alle richtingen gaan. Een belangrijke LV-route die over het recreaduct
heen loopt is een breed vlonderpad die vanuit de Ahoy in westelijke
richting aansluit op Pier 3 en ongeveer 3 kilometer lang is. Dit maakt
een directe verbinding mogelijk tussen de verschillende evenementenplaatsen. Deze LV-route wordt volgens een integraal ontwerp vormgegeven waarbij deze over de hele afstand niet onderbroken mag worden
door andere infrastructuur. Het recreaduct loopt aan de havenkant

Transformaties

steiler en trapsgewijs af. Dit creëert een venster op de nieuwe ontwikkelingen in de haven.
De weg Waalhaven Oostzijde loopt over een lengte van 400 meter onder het recreaduct door. Deze wordt verdiept aangelegd waardoor het
recreaduct niet te hoog wordt. Deze moet voor alle gebruikers van het
park overbrugbaar zijn.
5. Gebouw als Kering
Het laatste deel van de dijkversterking is gericht op het experiment
waar de dijk niet alleen een traditioneel met gras begroeide verhoging
is, maar waartussen ook bebouwingen worden geplaatst die ook als
een multifunctionele kering kunnen worden gezien. Dit zijn ‘holle ruimtes’ met extra verstevigde waterdichte muurwanden waarbinnen andere
functies worden gepland. Dit kunnen parkeergarages zijn of bergingshokken waar mensen hun spullen kunnen opslaan. Boven deze waterkeringruimtes worden meerdere lagen gebouwd die ingevuld worden
met verschillende soorten functies. Het wordt een verzamelgebouw
waar naast wonen en kantoren ook voorzieningen in komen, zoals een
kinderopvang, schooldependance, etc.. Het middenstuk van het gebouw maakt een oversteek over de weg Waalhaven Oostzijde. Dit levert
ook weer een ruimtebesparing op. Tevens vormt het een entree voor
het vernieuwende Waalhaven Oost.
De aanleg van waterkeringen zijn duur. Constructies met gebouwen als
keringen zijn nog duurder. Door het exploiteren van de ruimtes in het
gebouw wordt het betaalbaar om de dijk te ontwikkelen. Inkomsten die
voortkomen uit huur van opslag, parkeerplaatsen, woningen, bedrijfsruimtes en voorzieningen maakt het mogelijk veiligheid van omliggende
gebouwen te bekostigen. Hoe aantrekkelijker het gebouw, de ligging en
het uitzicht, des te meer baten ervan vandaan kunnen komen.
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Strategie Consolideren
Door de ligging van Sluisjesdijk dicht tegen het stedelijke gebied aan en
KLÄQULYL]LYRH]LSPUN[LUVWaPJO[L]HUKLHUKLYLWPLYLU]VYT[KP[KLLS
van de waalhaven en interessant gebied om te ontwikkelen volgens het
concept Consolideren. Het is het oudste deel van de Waal- en Eemhaven en heeft daarom een groot cultuurhistorische waarde. Zowel het
SHUKZJOHWWLSPQRWYVÄLS]HUKLSHUK[VUNLUKLY\PT[LSPQRLZ[Y\J[\\YTL[KL
havengebouwen en kranen geven een goed beeld van het havenleven
van de vorige eeuw. Belangrijk is dan ook dat deze uitstraling en identiteit
behouden blijft binnen de nieuwe ontwikkeling van Sluisjesdijk.
De haven is prachtig, maar niet veilig genoeg voor publiek gebruik. Met
het verdwijnen van de grootschalige havenactiviteiten van Sluisjesdijk
vormt dit gebied een prachtig decor waar wonen, werken en evenementen aan het water kunnen plaats vinden met uitzicht op de haven. Een
plek waar men de haven (opnieuw) kan ontdekken.
De Sluisjesdijk heeft dan ook een hoge sociaal economische potentie
waar maatschappelijke trends, werkgelegenheden en nieuwe duurzame ontwikkelingen de ruimte krijgen om zich te vestigen. Zo wordt er
plaats geboden aan culturele voorzieningen en creatieve dienstverlening
als aanvulling op de lokale economie. De driehoek Hoofd Charlois, Oud
Charlois en de kop van Sluisjesdijk vormen zo een sterk gedifferentieerd
gebied die elkaar op verschillende vlakken completeren.
Daarnaast moet er een goed vestigingsklimaat gecreëerd worden voor
nieuwe woonlocaties en kleinschalige stedelijke functies zoals horecagelegenheden, winkels, welness-voorzieningen enz. Belangrijk hiervoor zijn
een veilige omgeving, aantrekkelijke openbare ruimte, goed onderhoud
van bestaand vastgoed en terreinen en duurzame inrichting van nieuwe
korrels.
Ontwikkelingsproces
Stapsgewijs gaat er een nieuwe invulling gezocht worden voor de histoAfb. 71 Waardevolle structuren op Sluisjesdijk

Afb. 72 Sfeerbeeld cultuurimpuls in de Waalhaven
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risch waardevolle gebouwen en zullen verouderde bebouwing en terreinen vrijgemaakt worden voor nieuwe stedelijke initiatieven. Er zal
geen totaal plan worden ontwikkeld voor Sluisjesdijk, maar een eerste
initiatief worden gemaakt aan wat later kan gebeuren op het gehele
schiereiland. Hoe snel dit gaat is afhankelijk van de andere ontwikkelingen in de haven, zoals het verhuizen van bedrijvigheid naar de Tweede
Maasvlakte.
Nieuwe invulling cultureel erfgoed
Het Kopgebouw van RET ligt aan de entree van sluisjesdijk en vormt
een eerste aanzet tot de nieuwe ontwikkelingen van het schiereiland.
/L[ NLIV\^ RLUTLYR[ aPJO KVVY NYV[L VWWLY]SHR[LZ OL[ ÄQUL TL[selwerk en de strakke lijstgevels. De ligging, maat en uitstraling van
het kopgebouw is een aantrekkelijk vestigingsklimaat waar een menging van verschillende creatief georiënteerde bedrijvigheid en culturele
voorzieningen, zoals ontwerpbureaus, reclamebureaus, multimedia,
uitgeverijen, kunst, etc. gesitueerd kunnen worden.
Naast het kopgebouw ligt de RET loods waar nu de bussen worden
geparkeerd, maar deze zullen in de nabije toekomst op het RET emplacement ten zuiden van de Waalhaven worden geplaatst. De loods
kenmerkt zich door het grote oppervlak van het gebouw, en de grote
overheaddeuren waarlangs de bussen naar binnen komen. De maat
van het gebouw maakt het geschikt voor grootschalige culturele activiteiten zoals expositieruimtes, ateliers en galeries. Ook concerten en
theatervoorstellingen kunnen hier worden georganiseerd vanwege zijn
SPNNPUNI\P[LUOL[^VVUNLIPLK,LUÅL_PILSLPU]\SSPUNPZK\ZNL^LUZ[
met activiteiten van tijdelijke aard.
Het Gorzenpad bestaat uit smalle straat van aaneengesloten oude
werkplaatsen en vanwege zijn dwarse ligging geeft deze straat een
mooie doorkijk op de havenkranen langs de kade. Deze gebouwen zijn
vanwege hun situering ten opzichte van elkaar geschikt om een cluster
92

van winkels, voorzieningen en andere kleinschalige stedelijke functies te
vormen. Een mix van detailwinkels en marktkramen waar men terecht
kan voor de dagelijkse inkopen.
De Havenloodsen zijn langwerpige gebouwen die parallel aan de waterbekken staan met daartussen de havenkranen en de spoorrailsen. Deze
gebouwen zijn eenvoudig van opbouw, hebben een grote oppervlakte
met schuifdeuren en raampartijen die hoog geplaatst zijn. Veel van deze
havenloodsen staan op goed afgeschermde terreinen, die dus niet toegankelijk zijn voor het publiek. Met het verdwijnen van de havenactiviteiten is het interessant om een aantal van deze loodsen te behouden en te
hergebruiken. Wel moet rekening gehouden worden dat deze gebouwen
aangepast dienen te worden aan de veiligheidseisen van nieuw ingeplande functies en dat de bodem op sommige plekken gesaneerd moet
te worden. Ook deze gebouwen zijn geschikt voor stedelijke functies
aVHSZLLUKHUZZJOVVSÄ[ULZZJLU[Y\TYLZ[H\YHU[VMHUKLYLOVYLJHNLlegenheden.
Nieuwe korrels op bestaande kavels
Tussen de mengelmoes van bedrijvigheid die nu gesitueerd is op Sluisjesdijk zijn veel bedrijven die vanwege veiligheidsrisico’s voor woon- en
leefklimaat of hun grootschalige bedrijvigheid daar geplaatst zijn. Voor
deze bedrijven moeten nieuwe locaties gezocht worden die wat betreft
hun ligging of huisvesting beter afgestemd zijn op de activiteiten en functioneren van deze bedrijven. Ook zijn er havengerelateerde bedrijven die
met het verdwijnen van andere havenactiviteiten mee verhuizen westwaarts richting de maasvlaktes. Hierdoor komen terreinen en kavels vrij
die opnieuw ingevuld kunnen worden door nieuwe stedelijke functies.
Binnen deze nieuwe korrels worden verschillende woningtypes gerealiseerd. Dit kan in hetzelfde gebouw, maar ook aangrenzend of verderop op
het terrein.
Een ideaal scenario zou zijn dat er doelgroepen worden gevonden die op
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hetzelfde terrein hun woning en werk kunnen vinden. Deze ontwikkeling kan
gestimuleerd worden als de eindgebruiker van het gebied ook zelf inspraak
heeft over de uiteindelijke inrichting van het terrein of kavel. Door het oprichten van CPO’s en Cohousing projecten wordt de eindgebruiker vanaf
het begin betrokken bij het ontwikkelingsproces waarbij deze zijn woon- en
werkwensen kan aangeven. Voordeel van dit soort projecten is de vergroting van de sociale cohesie en de kans van leegstand nadat het plan gerealiseerd is, klein tot nihil is.
Openbare Ruimte
Met het vrijkomen van de kavels en bebouwing langs de waterbekken zal
de kade ook toegankelijk gemaakt worden voor publiekgebruik. Dit biedt
kansen om nieuwe ontmoetingsplekken te creëren op een historisch waardevolle plek. Met het concept consolideren als uitgangspunt blijft de structuur van de kade behouden maar wordt wel veiliger en groener gemaakt.
Zo wordt nieuw groen aangeplant en straatmeubilair tussen de havenkranen
geplaatst. Aan de kop van de waterbekken wordt een boulevard ontwikkeld
die parallel loopt aan de weg Waalhaven Oostzijde. Op deze plek staan nu
loodsen die zowel een visuele als fysieke barrière vormen naar het water
toe. Deze zullen verdwijnen zodat de haven voor het publiek zichtbaar en
bereikbaar zal zijn.
Wegenpatroon
Het huidige wegenpatroon blijft behouden, maar wordt wel opnieuw ingeYPJO[AV^VYKLUTLLYWHYRLLY]HRRLUPUNLWSHUKLUaHSLLUÄL[ZWHK^VYKLU
gecreëerd op de bestaande weg. Ook worden meer veilige oversteekplaatsen verhoogd aangelegd.
Ook zal er een opstapplaats komen voor de waterbus die voorziet in een
snelle verbinding met het centrum en andere delen van de stadshavens.
Transformaties
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Strategie Ensembles
Het gebied waar de strategie Ensembles wordt toegepast zijn de kades
langs de waterbekken tussen pier 1 en pier 2. Het concept is semidynamisch in ruimte en functie aangezien er maar een omslag mogelijk
is, maar door de kleinschaligheid van de verschillende projecten zal het
plangebied in fases worden ontwikkeld, waardoor er in de tijd ingespeeld kan worden op toekomstige behoeften en problematiek.
Transformaties zullen gaan plaatsvinden op het niveau van de bebouwings- en infrastructuur. Dit zal betekenen dat oude bedrijfspanden,
vervallen havenelementen en verouderde infrastructuur zullen wijken
voor de nieuw geplande ensembles, die los van elkaar ontwikkeld worden als afgekaderde projectgebieden.
De schaal en plaats van deze nieuwe ensembles binnen de waalhaven
zijn in dit concept niet afhankelijk van leegstand of het toekomstig vrijkomen van terreinen binnen de bestaande havenstructuur, maar meer
vanuit de behoeften die op dat moment binnen de waalhaven of vanuit
de directe omgeving zullen zijn. Ondanks dat een deel van de bebouwings- en infrastructuur zullen verdwijnen, blijven de karakteristieke en
cultuurhistorisch waardevolle elementen van de Waalhaven behouden
LUOL[SHUKZJOHWWLSPQRLWYVÄLS]HUKLOH]LULUKLYP]PLYISPQM[VUHHUNLtast. Tevens kunnen de nieuwe ensembles ook fysiek ruimtelijk verwijzen naar de oude stadshaven door bijvoorbeeld in bouwmateriaalkeuze
en de oude kavelgrenzen en bouworiëntatie aan te houden.
Het ontwikkelingsproces
Het proces zal volgens een schoksgewijze groei verlopen waarbinnen
gekozen wordt voor een projectmatige aanpak. Er wordt een planvisie
opgesteld van waaruit pragmatisch iedere ensemble apart wordt ontwikkeld en gerealiseerd. De hoofdstructuur staat nog niet vast aangezien ieder project in gelijk oplopende termijnen aan elkaar zullen groeien. Het proces zal starten met het op een actieve manier vrijmaken van
een gebied. De gemeente zal afspraken gaan maken met de zittende
bedrijven over het vrijkomen van de gronden. Deze bedrijven wordt een
nieuwe plek aangeboden binnen de waalhaven dan wel in een ander
deel van de haven, zoals op de Maasvlakte. De verdere fasering zal een
middellange termijn ontwikkeling zijn waar bij de start van ieder nieuw
project de einddatum vast zal staan.
De gemeente is verantwoordelijk voor de bestemmingswijziging. WanULLYaL]VSKVLUKLJHWHJP[LP[LUÄUHUJPwSLKYHHNRYHJO[]VVYOL[NLIPLK
weet te vinden, ligt een gemeentelijke grondexploitatie voor de hand.
De gemeente blijft dus eigenaar van de grond en zal dus veel zeggenschap krijgen binnen de planvorming. Zo zal de gemeente de plannen
ontwikkelen, de grond bouwklaar maken en verder de uitvoering van de
plannen managen. De uitvoering ligt in handen van de marktpartijen.
Ontwerp
De ensembles bestaan uit een plint waar de parkeerplaatsen komen
met daarboven de haven- en stadsvolumes. Hierdoor is er genoeg
UrbansubPort

ruimte om te parkeren en zijn de woon-en werkfuncties beschermd tegen mogelijke waterstijgingen. De bebouwing worden vrij van elkaar geplaatst wat het gebied een open en toegankelijk karakter geeft. Ook de
menselijk maat is niet uit het oog verloren. Mensen moeten zich thuis
voelen tussen de bebouwing die overal in balans is met de vrije ruimte.
Door veel groen in te plannen bovenop de plinten wordt het belang van
duurzaam ontwikkelingen benadrukt. Ook dient het nieuwe groen als
recreatieplek voor de bezoeker van de pier. Tevens vindt er een omslag
in functie van de waterbekken plaats dat nu nog functioneert als een
aanlegplaats voor boten met stukgoed, maar in het nieuwe plan een
nieuwe ontmoetingsplek gaat worden. Door houten vlonders op palen
langs de kade te leggen is de waterkant nu bereikbaar voor publiek.

Het vormt een podium naar
het water toe
Verder wordt er een drijvende brug geplaatst dwars over de waterbekken die een nieuwe verbinding vormt tussen beide pieren en daarmee
ook weer de bereikbaarheid en toegankelijkheid bevordert binnen de
Waalhaven. Een voetgangersbrug vanaf het levend dijklichaam verbindt
deze nieuwe openbare ruimten met het stadsdeel Charlois. Tevens
geeft deze brug een mooi uitkijkpunt op de haven.
De ensembles zijn goed bereikbaar door deze nieuwe structuren aan te
sluiten op de hoofdassen van de Waalhaven zonder daarmee de bereikbaarheid van de bestaande omgeving te frustreren. De waalhaven
krijgt ook nieuwe groenelementen binnen de ensembles waar op lokaal
niveau gesport en gespeeld kan worden. Ook hier zal de bestaande
havenstructuur gedeeltelijk moeten wijken.
Programma
Het concept versterken van de havenstructuur heeft twee pijlers waar
het op rust namelijk het differentieren van de havenbedrijvigheid en het
verduurzamen van het gebied. Met het verbreden van de activiteiten
van de mainport wordt bedoeld de omschakeling van een klassieke haveneconomie naar een kennisintensief economisch complex, dat aansluit bij de stedelijke kennis- en diensteneconomie. Met het verdwijnen
van de grootschalige overslag activiteiten uit Waalhaven Oost betekent
niet dat de haven helemaal uit het gebied verdwijnt. Het zal alleen wat
minder zichtbaar zijn. Alle nieuwe havenbedrijvigheid zal schoner en
duurzamer zijn. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van maritieme
technologie krijgen de ruimte om zich te vestigen in de Waalhaven op
een aantrekkelijke plek langs het water. Er zullen nieuwe typologieën
ontstaan waar stad en haven gekoppeld gaan worden. De morfologie
van de monofunctionele haven gaat stapsgewijs over in een mix van
haven en stedelijke ensembles.
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Afb. 81 Referentiebeelden
nieuw materiaalgebruik in de
Waalhaven
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Afb. 82
Ruimtelijke opzet Commerciele clusters

Afb. 83
Dwarsdoorsnede waterkant
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Strategie Clusters
In dit deel van de Waalhaven wordt een nieuwe plek gecreëerd waar
geëxperimenteerd kan worden met diverse vormen van recreatieve
activiteiten, zoals Kunst&Cultuur, sport&spel, maar ook ruimte zal bieden aan commerciële evenementen zoals congressen, conferenties en
expo’s. De haven krijgt een Podium. Dit betekent dat alle fysieke havenbedrijvigheid verdwijnt en het gebied een zachter karakter zal krijgen.
De haven krijgt een gehele metamorfose waarbij de huidige structuur
verdwijnt en er afgeweken zal worden van de oorspronkelijke oeverlijn.
Een nieuw programma op de oevers en aantrekkelijke verblijfsplekken
aan het water maken de dynamiek van de rivier beter beleefbaar. Maar
er wordt niet alleen op land ruimte gecreëerd voor recreatie, ook in en
op het water zal gezocht worden naar ontwikkelingsmogelijkheden. Het
experimentele karakter van dit deel van de stadshaven biedt kansen
voor nieuwe initiatieven of het herbruiken van drijvende constructies
waarop men kan sporten, spelen, elkaar ontmoeten, enz. Deze drijvende elementen doorbreken ook de wijdsheid van de open bekkens
aangezien deze niet meer functioneel zijn met het verdwijnen van de
fysieke haven. Archipelachtige structuren, drijvende plateaus, boten,
bakken en bruggen vormen een nieuw en aantrekkelijk stedelijk milieu.
Een belangrijke factor die mee gaat spelen in het succesvol zijn van
dit deel van de Waalhaven is het leggen van verbindingen binnen de
stadshaven zelf, verbindingen met de nabijgelegen stedelijke milieus en
verbindingen met recreatiegebieden op grotere afstanden. Zo wordt het
gebied voor een grote en brede doelgroep bereikbaar.
Het ontwikkelingsproces
Het ontwikkelingsproces zal voortgedreven worden op basis van nieuwe strategieën die bij gaan dragen aan een oplossing van de toekomstige waterproblematiek en het verduurzamen van de haven en stad.
Daarbij gebruikmakend van de nieuwste technieken en tegelijkertijd
openstaan voor nog te ontwikkelen experimenten. Het is dus niet de
bedoeling om te reageren, maar vooruit te lopen op ontwikkelingen. De
oude structuur van de haven biedt niet genoeg ruimte en aanknopingspunten om deze strategieën te ontwikkelen. Op verschillende niveaus
zullen structuren verdwijnen, zoals de gebouwen en havenelementen,
de infrastructuur wordt opnieuw ingevuld, maar ook de kade en oeverlijnen zullen getransformeerd worden. Vanwege de impact van deze
nieuwe ontwikkelingen in de haven is het belangrijk om een eenduidige
visie op te stellen die ook uitgevoerd en gemonitord wordt door dezelfde partij. De gemeente zal deze taak op zich moeten nemen door
het gebied vrij te maken van havenactiviteiten, het schoonmaken van
de gronden, het bouwrijp maken en opnieuw in te vullen. Deze nieuwe
invulling moet gestuurd gaan worden door een werkgroep die onderzoek doet naar nieuwe duurzame ontwikkelingen, maar ook zorgt dat
het gebied zelfvoorzienend zal zijn. Alle nieuwe projecten en initiatieven
TVL[LUVWaPJOaLSMR\UULUZ[HHULUÄUHUJPLLSVUHMOHURLSPQR]HUZ\Isidies zijn. Een energieneutraal karakter van dit gebied kan daar aan
bijdragen. Ook de inkomsten uit recreërende bezoekers gedurende de
seizoenen spelen hierbij een grote rol.
Afb. 84
Sfeerbeelden recreatie langs de waterkant
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Het deel van de Waalhaven waar deze experimenten worden gepland,
zijn op de kades en oevers van pier 2 (de zuidkant), pier 3 en pier 4
(noordkant). Maar ook het water rond de pieren wordt een plek waar
experimenten gaan plaatsvinden. Alle experimenten staan niet los van
elkaar, maar zullen samen elkaar versterken. Er zal een wisselwerking
moeten gaan ontstaan waardoor de kans van slagen wordt vergroot.
Architectonische experimenten
Ook op architectonisch gebied is er binnen dit deel van de Waalhaven veel ruimte voor experimenten. Daarbij zijn niet alleen de vorm en
inrichting van belang, zoals kleur, materiaal, textuur, maat en schaal.
Ook het zoeken naar nieuwe manieren van zelfvoorzienende energieopwekking zal belangrijk zijn in het ontwerp van het gebouw.
Nieuwe openbare plekken langs de kades
Langs de waterkant van dit deel van de Waalhaven wordt een plein
aangelegd dat verschillende niveaus krijgt. Op de zuidkade van Pier 2
en het gebied dat daar aan grenst wordt in een hoekvorm een verhoogd plein aangelegd. Dit plein beweegt zich trapsgewijs naar het
^H[LY[VL^HHY]HULLUKLLSSPJO[ZJO\PUHÅVWLUKPZHSZLLU]LYZ[LLUK
strand. Onder dit plein wordt een parkeergarage gerealiseerd voor de
bewoners, bezoekers en personeel van deze commerciële clusters dat
een oppervlakte heeft van 18000 m² en plek biedt aan 700 parkeerplaatsen. Het plein wordt doorgetrokken tot Pier 4 waarbij sommige
delen onder het waterniveau komen te liggen die uitlopen in de archipelachtige structuren. Dit maakt de waterkant geschikt voor intensieve
watertoerisme. De eilandjes voor de waterkant maken het mogelijk om
de vernieuwde stadshaven te verkennen vanuit andere perspectieven,
wat het bewustzijn van het bestaan van het gebied vergroot.
Cluster van voorzieningen
Het gebied tussen Pier 2 en 3 wordt ingevuld door een cluster van
voorzieningen bestaande uit een congrescentrum, een conferentiehotel en een horeca/welness faciliteit. Dit cluster zal het voorzieningenniveau dat gericht is op de zakelijke dienstverlening van Rotterdam-Zuid
gaan versterken. Het ligt in het verlengde van het Ahoy complex, maar
is gericht op kleinschalige activiteiten. Beide evenementencentra zullen
elkaar dan ook niet gaan concurreren, maar elkaar aanvullen en zelfs
samenwerken kan een mogelijkheid zijn. Het cluster ligt op een strategische locatie vanwege zijn goede bereikbaarheid. De weg Waalhaven
Oostzijde sluit aan de zuidkant aan op de A15 en aan de noordkant op
de Maastunnel. Verder ligt het cluster op een scharnierpunt van blauw/
groene structuren die het gebied een aantrekkelijke setting geven.

Afb. 85
Referentiebeelden voorzieningen langs het water
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Hoogbouwstrip langs de kade
Op Pier 2 wordt aan de zuidkant een strip van hoogbouw ontwikkeld.
Dit worden luxe woonappartementen bedoeld om de actieve jonge
stedelingen die op zoek zijn naar een aantrekkelijk werk-, leer- en
leisure-omgeving aan te trekken. De grondlaag van de torens bestaat
uit parkeergarages en servicegerichte voorzieningen zoals een autowasbedrijf. Daarboven, op het verhoogd pleinniveau, worden commerciële voorzieningen gepland, zoals winkels en horeca. Dit vormt een
eerste aanzet tot een verdere ontwikkeling van de zuidkade van Pier 2
als winkel- en horecakade.
Pier 3
Feitelijk is pier 3 niks meer dan een smalle dijk voorzien van 13 zijsteigers waar kleine schepen kunnen aanmeren. Deze functie als aanlegpier zal behouden blijven in het nieuwe plan, maar in plaats van boten
worden nu nieuwe vormen van drijvende structuren aangelegd waarop
gerecreëerd kan worden. De pier wordt verder opgewaardeerd tot een
hoogwaardig langzaam verkeerroute dat onderdeel uitmaakt van een
recreatieve verbinding die vanuit Zuidplein door het Zuiderpark zich
naar de Waalhaven beweegt. In de punt van pier 3 wordt een versteende plateau aangelegd met daarop een paviljoen voor kleinschalige
horeca. Bovenop het paviljoen is gelegenheid om uit te kijken over de
overslaghaven aan de westzijde van de Waalhaven.
Experimenteren Drijvend Bouwen
Lange tijd zijn LASH-bakken gebruikt om stukgoed te vervoeren over
het water. Dit zijn bakken van 20 bij 10 bij 2,5 meter waar 400 ton aan
stukgoed in kan worden vervoerd. Deze bakken hebben geen motor,
maar worden voortgeduwd door duwboten. Met de opkomst van de
container werd de LASH-bak steeds minder gebruikt en nu liggen er
een kleine honderd bakken klaar voor de sloop in de Waalhaven. Deze
bakken kunnen opnieuw gebruikt worden door er een stukje drijvend
park van te maken. De bakken kunnen gevuld worden met licht materiaal waarvan de bovenste laag een zandlaag is waar de bomen en
planten kunnen wortelschieten. De bakken worden aan elkaar verbonden en vormen een drijvend park die telkens weer van vorm kan veranderen. Ook kunnen deze bakken verhuurd worden voor privégelegenheden, zoals een bruiloft. Een andere experiment om nieuwe drijvende
structuren te ontwikkelen is het hergebruik van duwbakken. Duwbakken zijn gemiddeld 80 meter lang en 10 meter breed en kunnen
rond de 3000 ton aan stukgoed vervoeren. Ook deze bakken worden
steeds minder gebruikt voor de binnenvaart en zijn dan ook wat betreft
hun formaat interessant om opnieuw een bestemming voor te vinden.
Zo wordt een duwbak omgebouwd tot een zwembad, een andere
biedt plaat aan diverse sportvelden en een derde wordt een restaurant/
bar met een terras waarop de skyline van de haven te bewonderen is.
Woordspelingen als LASHure en spLASH kunnen een begrip worden
dat belangrijk is voor de bewustwording van het bestaan van de Waalhaven, maar ook veel voor de stad Rotterdam kan betekenen.
Afb. 86
Referentiebeelden drijvende sport & speelplekken
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in het blauw

Afb. 87
Ruimtelijke opzet Kern in het blauw

Afb. 88
Dwarsdoorsnede Kern in het blauw
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Strategie Kernen
Pier 4 heeft een kortere historie dan de andere delen van de Waalhaven-Oost en de oppervlakte van deze landtong is ook een stuk kleiner.
Ook heeft deze pier nooit echt deel uitgemaakt van de haveneconomie.
De belangrijkste bedrijvigheid die daar de laatste decennia heeft plaatsgevonden is een betoncentrale die ook het grootste deel van de pier
bezet. In de totaal visie van Waalhaven-Oost is dit type bedrijvigheid
moeilijk te koppelen aan stad en groen. Pier 4 zal getransformeerd
worden op verschillende niveaus; vrijwel alle bebouwing, de verkavelingsstructuur, de infrastructuur, maar ook de ondergrond zal in zijn
geheel verdwijnen. Er is sprake van een Tabula Rasa, doordat er geen
rekening gehouden heeft te worden met de bestaande structuren. In
het nieuwe ontwerp van pier 4 vormt water een belangrijk thema. Er is
gekozen voor een waterlandschap waarin nieuwe stedelijke structuren
aPJOVWVMPUOL[^H[LYIL]PUKLULUK\Z[LTHRLUOLIILUTL[OL[Å\Jtuatie van het water. De relatie tussen de bebouwde omgeving en het
water zal opnieuw verhouden worden tot elkaar. Het water krijgt meer
vrijheid daar waar het woon en werkmilieu ruimte moet inleveren.
Voor waterpier is gekozen voor een woon- en werkmilieus die geK\YLUKLKLKHNVUKLYOL]PNaPQUHHUOL[Å\J[\LYLUKL^H[LY,Y^VYK[
geen hoge waterkant of dijk aangelegd die de onderdelen beschermen
tegen het vrij bewegen van het water. In verschillende mate zal het
Å\J[\LYLUKL^H[LYKLILYLPRIHHYOLPK]HU]LYZJOPSSLUKL^VVULU^LYkeenheden bepalen. Zo zullen sommige elementen dynamisch meebewegen met het getij en andere delen zullen statischer zijn en het opkomend water absorberen. Dit ontwerp is tevens een verwijzing naar de
oude stadsdriehoek van Rotterdam met name het deel de waterstad
waar wonen en werken naast elkaar konden bestaan met daartussen
de waterwegen die het gebied omsloten.
Stedenbouwkundige opzet
De stedenbouwkundige opzet van de waterpier wordt geentameerd
op een deel van de huidige ondergrond van pier 4. Hier wordt een laag
van 1 meter afgegraven en tevens worden nieuwe sleuven gegraven
van 5 meter breed en 2 meter diep waar de nieuwe waterwegen komen. Deze sleuven komen in plaats van de bestaande infrastructuur.
Hierdoor wordt pier 4 opgesplitst in 3 landtongen. De aanleg van dit
nieuwe water geeft het deelgebied een meer open karakter en maakt
het toegankelijk vanaf het water. De Noordelijke landtong wordt ingevuld met losse woon, werk en recreatieblokken. De middelste landtong bestaat uit woon- en werkeenheden die geintegreerd zijn in een
bouwblok. De bedoeling hiervan is dat de bewoners van het blok ook
tevens werken in hetzelfde blok. Dit om extra verkeer uit te sluiten en
minder parkeerplaatsen nodig zijn. De zuidelijke landtong bestaat volledig uit grondgebonden woningen.
Buitendijks wonen
+LSHUK[VUNLUISPQ]LUK\ZUPL[NL]YPQ^HHYK]HUKLÅ\J[\H[PLZ]HUOL[
water, waardoor er verschillende oplossingen gezocht moeten worden
zodat het wonen en werken daar geen overlast van ondervinden.

Transformaties

Op de noordelijke landtong worden de woon- en werkstroken op palen
geplaatst waaronder geparkeerd kan worden. Dit geeft het tevens een
transparantie die ervoor zorgt dat de middelste landtong ook zicht
houdt op de haven.
Op de middelste landtong vormen de woonwerkeenheden gesloten
blokken die op sokkels geplaatst worden. Deze sokkels zijn bereikbaar
KVVY[YHWWHY[PQLULUÅH\^LOLSSPUNIHULU]VVYÄL[ZLYZLU]VL[NHUNLYZ
De woonblokken op de zuidelijke landtong worden pas vanaf de eerste
verdieping ontwikkeld. Daaronder komen op maaiveldniveau de parkeergarages. Deze hebben geen opening nodig, zodat er geen overlast
is voor de woonwerkblokken bij het stijgen van het water.
Langs de rand van de zuidelijke landtong komen drijvende woningen en
woningen op palen. Daar heeft het water helemaal vrijspel en zullen de
elementen getrotseerd moeten worden. De woningen zijn opgebouwd
vanaf een betonnen bak gevuld met drijvend isolatie materiaal. Voor de
opbouw van de woningen zelf is gekozen voor houtskeletbouw om het
geheel zo licht mogelijk te houden. De buitenkant wordt afgewerkt met
water afstotende materialen zoals bijvoorbeeld zinkplaten. Deze water^VUPUNLU^VYKLUH\[V]YPQLUa\SSLUHSSLLUILYLPRIHHYaPQUTL[IVV[ÄL[Z
of te voet via steigers of vlonderpaden.
3=YV\[L
De noordelijke landtong is verbonden met de Nieuw Wielewaal door
een versteend wanderpad dat over de recreaduct loopt. Dit wandelpad
mondt uit op een vlonderplein vanwaaruit alle langzaam verkeerroutes
worden verdeelt over het deelgebied.
Dit plein is tevens een aanlegplaats voor de watertaxi.
Natuur in de haven
Aan de kop van de noordelijke landtong wordt een groengebied aangeSLNK^HHYUPL\^LÅVYHLUMH\UHVU[Z[HH[+VVYKLTLUNPUN]HUaVL[LU
zout water aan de oppervlakte ontstaat hier brak water wat een goede
voedingsbodem is voor bijzondere nieuwe natuur. Dit gebied is dan ook
UPL[[VLNHURLSPQR]VVYOL[W\ISPLR^HHYKVVYÅVYHLUMH\UHKL[PQKRYPQN[
om hier hun plek te vinden en kunnen foerageren.
Jachthaven
Langs de noordelijke landtong wordt een jachthaven aangelegd die
plaats biedt aan een honderdtal boten. Deze jachtplaats is opgebouwd
uit houten steigers met daarvoor een brede strook van openbare ruimte. Hier kan uitgekeken worden over de enorme waterpartij tussen
pier 3 en 4 en alle activiteiten die zich hier op afspelen.
De omliggende bebouwing, de bijbehorende openbare ruimte en de
jachthaven zelf moeten een sterk ruimtelijk en samenhangend beeldmerk vormen. Dit is om de beeldkwaliteit van het gebied naar een
hoger niveau te tillen, die vervolgens weer bezoekers en investeerders
naar dit gebied moeten lokken. Belangrijk is ook dat er een levendigheid ontstaat waar zowel bezoekers als bewoners graag willen verblijven. De functies wonen, werken en recreeren moeten hier dan ook
nauw op elkaar afgesteld worden. Naast de prive-aanlegplaatsen zal
ook een deel van de jachthaven gereserveerd worden voor huurbootjes
waar men het oostelijk deel van de waalhaven mee kan verkennen.
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Sfeerbeeld wonen op het water
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Referentiebeelden noordelijke landtong

Afb. 91
Woonvormen op het water
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Afb. 92
Sfeerbeeld waterkant

Afb. 93
Referentiebeelden zuidelijke landtong
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Referentiebeelden middelste landtong
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Kern
in het groen

Afb. 95 Ruimtelijke opzet Kern in het groen

Afb. 96
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Wielewaal is een verouderde woonwijk in bouwtechnische, maar ook
sociaal economische zin. De fundamenten zijn niet helemaal veilig meer
volgens de bouwvoorschriften en de type grondgebonden woningen
passen niet in de woonwensen van de midden en hogere inkomens. Dit
zijn wel de doelgroepen die in de nieuwe plannen van Wielewaal moeten
worden aangetrokken. Wielewaal ligt ingeklemd tussen het Zuiderpark
en de Waalhaven, maar de relatie met beide is klein. Hier liggen dus interessante aanknopingspunten om de Wielewaal te gaan herstructureren.
Er is gekozen om niet in een keer het hele gebied van Wielewaal te herstructureren, maar alleen de westzijde aangezien dit deel het dichtst bij
de Waalhaven ligt dat tevens een blokkade vormt tussen het zuiderpark
LUKL>HHSOH]LU=LYKLY^VYK[LYaVLLUaLRLYLÅL_PIPSP[LP[PUNLIV\^K
om een projectonderdeel later of anders te bouwen.
Wielewaal is een binnendijks gebied en is dus beschermd tegen de toekomstige waterstijging van de rivier. Met het verhogen en verbreden van
het dijklichaam wordt dit risico alleen maar kleiner. Maar dit betekent
niet dat er geen wateroverlast zal zijn voor een lager gelegen wijk als
Wielewaal. Door de toenemende regenval, vooral in de zomer, kan het
gebeuren dat het waterafvoersysteem overbelast raakt en het overtollige
water niet meer kwijt kan. Het gebied zal onderlopen en veel schade
veroorzaken. Het concept van Wielewaal behelst dan ook een ruimtelijk ontwerp waarbij gezocht naar nieuwe manieren voor het reguleren
van het toekomstige waterprobleem. Hoogteverschillen gaan daarin een
beeldbepalend ruimtelijk aspect vormen. Denk daarbij aan de terrasvormen van een sawa.
Ontwikkelingsstrategie
De strategie voor het herstructureren van het westelijk deel van de Wielewaal zal een mix worden van consolideren, metamorfose en gehele
transformatie. Het plangebied heeft een aantal cultuurhistorische waardevolle elementen die behouden blijven en geïntegreerd worden in het
nieuwe plan. Andere delen worden alleen deels getransformeerd, daar
een aantal hoofdstructuren goed passen in het nieuwe plan of aansluiten
op de omgeving. Weer andere delen worden in zijn geheel aangepakt
en op alle lagen (bebouwings-, infra-, groenstructuur en de ondergrond)
getransformeerd.
Drietrap systeem
Het conventionele waterafvoersysteem dat ondergronds ligt wordt aangevuld met een bovengronds drietrappen systeem, dat gericht is op het
afvoeren van het overtollige hemelwater. De eerste trap is het vasthouKLU]HUOL[^H[LY+P[RHUVW]LYZJOPSSLUKLTHUPLYLUaVHSZOL[PUÄS[YLYLU
in tuinen, groene daken, dakgootbuffers, regentonnen en waterbassins.
Vervolgens moet dit water dan verzameld worden op centrale plekken,
dit kunnen wadi’s, sloten en straatgoten zijn. Belangrijk hierbij is dat er
een hoogteverschil is dat er voor zorgt dat het water op een natuurlijke
manier wordt afgevoerd naar de bergingplaatsen. Dit is de laatste trap in
het systeem. Hier wordt het water opgeslagen en geborgen in de vorm
van een trappenplein, singels en kunstmatige moerassen.
Transformaties

Plandelen
Het noordelijk deel van Wielewaal dat begrensd wordt door de Kromme
Zandweg wordt een trappenplein voor de berging van het overtollige hemelwater. Dit is tevens de verbindende schakel tussen de Waalhaven en
het Zuiderpark. Hier wordt een brede entree gecreëerd van en naar de
Waalhaven toe. Het gebied heeft een open karakter door het vele openbare groen en de bebouwingen zijn zo geplaatst dat er vanuit alle richtingen zichtassen zijn naar de Waalhaven en het park. De plateaus van
het trappenplein zijn een afwisseling van bestrating, groen, vlonders en
als laagste delen wateroppervlaktes. De bebouwingen bestaan uit 4 appartementencomplexen van verschillende hoogtes en voor verschillende
KVLSNYVLWLUAVRVT[LYLLUZLUPVYLUÅH[TL[VWKLILNHULNYVUKNLzondheidsvoorzieningen, een wooncomplex met sociale huurwoningen,
een twee complexen met luxere koopwoningen. Tussen de bebouwing
in komen de parkeergarages waar bovenop groen wordt aangelegd.
De westkant van het woongebied van Wielewaal wordt begrensd door
de Schulpweg. Deze weg heeft met de aanliggende bebouwing een redelijke hoge cultuurhistorische waarde en zal dan ook behouden blijven.
De oude boerderijen en dijkwoningen worden aangevuld met grondgebonden nieuwbouw. Tussen deze mix van oude en nieuwe woningen
wordt een waterloop aangelegd met een semi-openbaar karakter bedoeld als een natuurlijke afvoer van het water naar de bergingsplaats.
Het middenstuk wordt begrensd door de Schulpweg, de Eelkmanstraat,
Minkestraat en de Rollostraat. Dit gebied wordt deels getransformeerd.
Zo zal de bebouwingsstructuur veranderen en nieuwe structuren worden toegevoegd. De hoofdinfrastructuur dat het deelgebied ontsluit blijft
ook intact en bepaalt de ruimtelijke structuur van het nieuwe plan. Dit
is de lus die gevormd wordt door de Brigittaweg, de Aarnoudstraat en
de Minkeweg waarlangs en waarbinnen de nieuwe grondgebonden woningen worden gesitueerd. Dit wordt een mix van duurdere vrijstaande
koopwoningen, geschakelde huurwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en stadswoningen. Aan de buitenrand komt een singel die het
water verzamelt dat op woningniveau is opgevangen. Zowel in noordzuid als oostwest richting loopt een LV route als een kruis door het deelgebied. Deze routes sluiten aan op de twee hoofdverbindingen die de
Waalhaven met de stad en het park verbinden.
Het zuidelijk deel wordt begrensd door de Schulpweg, de Minkestraat
en de Rollostraat en dit zijn ook de ontsluitingswegen. Het gebied wordt
in zijn geheel getransformeerd, waarbij alle structuurlagen op de schop
gaan. Ook dit wordt een waterbergingsgebied dat onder het waterpeil
komt te liggen. Het bestaat uit een kunstmatig moeras met daartussen
kantoorpanden op palen. Deze kantoorpanden zijn te voet bereikbaar
door steigers en langs de randen van het deelgebied worden de parkeerplaatsen aangelegd.
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Mix van Functies
In het plangebied wordt een mix van functies gerealiseerd die is afgestemd op de verschillende transformatiescenario’s binnen het gebied.
Deze mix bestaat uit stedelijke en havenfuncties, die terugverwijst
naar de historie van Rotterdam waar binnen de oude stadsdriehoek
stad en haven naast elkaar bestonden. Dit zorgde voor veel levendigheid, zowel ‘s-ochtends als ook ‘s-avonds. Het was een plek waar
men werkte, woonde en recreërende. Deze levendigheid is momenteel alleen overdag in de Waalhaven, maar is wel afgeschermd achter
hekken en gebouwen voor de buitenwereld die niet deelnemen aan
deze havenbedrijvigheid. Met het geleidelijk aan verdwijnen van deze
bedrijvigheid ontstaan ook steeds meer lege en uitgestorven plekken
binnen de stadshaven. De urgentie van aanpak evenals de opgave om
de monofunctionele stadshaven te veranderen in een gedifferentieerde
havenstad heeft geleid tot een mix van wonen, werken en recreëren in
de Waalhaven. De Waalhaven heeft verschillende inspirerende plekken
en panden waar deze mix van functies kunnen ontstaan, maar biedt
tevens ook ruimtelijke mogelijkheden om nieuwe plekken te creëren.
Plekken om te experimenteren en om commercieel te ondernemen.
Maar ook plekken om te wonen, te consumeren en elkaar te ontmoeten. Deze mix van functies zijn verbonden door routes en zones van
openbare ruimtes.
Werkfuncties
Een belangrijke doelstelling voor het realiseren van nieuwe werkfuncties
binnen de Waalhaven is het stimuleren van economische innovaties. Er
moet een broedplaats ontstaan binnen de Waalhaven waar op verschillende schaalniveaus innovatieve en creatieve bedrijvigheid aan elkaar
worden gekoppeld. Deze koppeling kan fysiek zijn door gelijksoortige
ondernemingen in de nabijheid van elkaar te plaatsen, maar ook virtueel waarbij de koppeling onzichtbaar is. Dit zijn bedrijven die over
grotere afstand elektronisch diensten aan elkaar kunnen leveren. Zo
kan de containeroverslag op de Maasvlakte aangestuurd worden vanuit
de Waalhaven. De nieuwe werkfuncties worden zoveel mogelijk langs
de weg Waalhaven-oostzijde gesitueerd aangezien deze het meeste
verkeer genereren.
Woonfuncties
Een belangrijke doelstelling voor het realiseren van woonfuncties in
de Waalhaven is het creëren van bijzonder woonplekken door het te
koppelen aan andere functies of aan het water of groenstructuren. Het
pure wonen wordt zoveel mogelijk langs de randen van de landtongen
geplaatst en georiënteerd op het water en hoogwaardig groen. De
woonbeleving verschilt binnen het plangebied. Het avontuurlijk wonen
bevindt zich op Sluisjesdijk waar de vestigingsvrijheid voor wonen en
werken groot is. Hier is ruimte voor eigen initiatief om een eigen woonof werkplek te creëren. Ook op de zuidelijke landtong van Waterstad
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is sprake van avontuurlijk wonen. Hier zijn de woningen aan en op het
water gebouwd en zijn dus onderhevig aan de natuurkrachten zoals
^PUKLU^H[LYÅ\J[\H[PLZ6VRTVL[LUKL[VLRVTZ[PNLIL^VULYZ]HU
deze waterwoningen rekening houden met het feit dat de auto niet voor
de deur kan worden geparkeerd. Weer een andere unieke woonsituatie is het wonen op of in de dijk waar een primaire waterkering omgevormd wordt tot multifunctionele dijk.
Daarnaast worden ook woningen ontwikkeld voor huishoudens die
minder direct geconfronteerd willen worden met de fysieke prikkels
van de haven of het water. Op de verschillende landtongen wordt een
variëteit aan woningen en appartementen gerealiseerd die gekoppeld
worden aan voorzieningen die aansluiten op de woonwensen van de
bewoners. Het uitzicht over de haven vormt daarbij een belangrijke
beweegreden om zich te willen vestigen in de Waalhaven.
Voorzieningen
Om de ontdekking en beleving van de Waalhaven voor een breed publiek mogelijk te maken is een aantrekkelijk cultureel klimaat van essentieel belang. Cultuur emancipeert enerzijds de bevolking en anderzijds
levert het economisch rendement op door (toeristische) bestedingen
en doordat cultuur een vestigingsfactor is voor creatieven en hogeropgeleiden. Cultuur is bovendien een sleutelfactor in het (internationale)
imago van de stad.
Rond de eerste havenbekken zullen ateliers, expositieruimtes, galeries, art shops en andere kleinschalige culturele instellingen binnen de
bestaande havenbebouwing een plek krijgen. In eerste instantie zullen
deze voorzieningen als tijdelijke invulling van het havenerfgoed dienen
tot er een meer permanente investeerder is gevonden voor de bebouwing. Rond de vierde havenbekken komt een cluster van commerciële
voorzieningen. Deze voorzieningen zijn gericht op de zakelijke dienstverlening. Dit zijn ruimtes voor congressen, evenementen, vergaderingen, onderwijs- en training, maar ook hotelaccomodaties, catering,
showrooms, enz. Deze commerciële voorzieningen liggen te midden
van een recreatief gebied en worden deels gemengd met werkfunc[PLZ+L]LYZJOPSSLUKLM\UJ[PLZR\UULUOPLYKVVY]HULSRHHYWYVÄ[LYLULU
elkaar versterken.
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Openbare
waterkant
16

Heroriëntatie naar het water
In de bestaande situatie vormt het water het grootste deel van de totale
oppervlakte van de Waalhaven. Dit water en de kades hadden een
economische functie als aanvoerroute en aanlegplaats voor de verschillende boten en zijn dan ook vanuit deze functionaliteit ontworpen. Diep
water, rechte havenarmen, hoge en stevige kades geheel verhard zonder groenelementen. Openbare ruimtes vormen een klein percentage
binnen de Waalhaven en zijn vaak rommelig en slecht onderhouden en
nodigen dan ook niet uit om te verblijven langs de waterkant.
In het nieuwe plan vormt het water het natuurlijk middelpunt. Een groot
deel van de nieuwe openbare ruimtes zijn afgestemd op de beleving
van het water. Dit betekent wel dat het water een deel van zijn oppervlakte moet prijsgeven. Ook de functie van het water verandert.
Wat eerst alleen een route voor de scheepvaart was wordt nu stedelijk
water, natuurwater en recreatiewater. In verschillende functies en schaal
worden de openbare ruimtes langs de waterkant doorgetrokken, opgewaardeerd, getransformeerd of nieuw aangelegd. De sociale functie
staat daarbij voorop. De publieke ruimtes zullen voor iedereen toegankelijk zijn. De oppervlakte, de inrichting en het beheer verschilt wel per
deelgebied.
Behouden kades
Rond de eerste havenbekken worden de kades vrijgemaakt van alle
fysieke havenbedrijvigheid. Ook worden objecten en structuren aangepast die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn voor het publiek. Verder zullen
de kades zoveel mogelijk behouden blijven in hun oorspronkelijke staat
als een verwijzing naar de historie van het gebied, zoals de hoge kades
met kinderkopjes, betonplaten, havenkranen en spoorrailsen.
Vlonders
Rond de tweede havenbekken worden op verschillende niveaus vlonders naar het water toe aangelegd. Hierdoor wordt de afstand naar het
water verkleind en de beleving van het water vergroot. De vlonders verbinden ook de kades met elkaar en een voetgangersbrug verbindt de
kades weer met de dijk. De vlonder is de plek voor een aantal functies
zoals aanmeerplek voor rondvaarten, waterattractie, ontmoetingsplek
of uitkijkplek. Langs de waterkant en op de vlonders wordt verscheidene straatmeubilair geplaatst, zoals banken, verlichting en afvalbakken.
Plein aan het water
De waterkant wordt met het aanleggen van een langgerekt plein optimaal bereikbaar. Dit plein bestaat uit plateaus die trapsgewijs tot in
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het water reiken dat resulteert in een zachte overgang tussen water en
land. Door de grote oppervlakte ervan kunnen er evenementen plaatsvinden die grote groepen mensen trekken. Tevens vormt deze verharde
waterkant een goede aanlegplaats voor kanoërs, surfers of andere
watersporters.
9LJYLH[PLLUUH[\\Y^H[LY
Tussen de derde en vierde landtong wordt een recreatie- en natuurgebied ontwikkeld in het water. De haven wordt geleidelijk aan omgevormd tot een recreatieplas waar ruimte is voor waardevolle groenstructuren. Op het water kan gevaren worden, er kan gerecreëerd
worden op de drijvende parkdelen of gespeeld worden op de pleinen in
het water. Met het verdwijnen van de milieubelastende havenactiviteiten
en het ontstaan van natuur langs de oevers kan de waterkwaliteit vergroot worden. Het zal voorlopig nog geen zwemwater zijn, maar daar
kan in de komende decennium verandering in komen door bewuste
en duurzame keuzes te maken die kunnen bijdragen aan een betere
waterkwaliteit.

Jachthaven
Langs de noordrand van de vierde landtong wordt een jachthaven aangelegd, die is opgebouwd uit vlonders. Het geheel vormt een drijvend
Z`Z[LLTKH[ILYLRLUKPZVWKLÅ\J[\H[PLZ]HUOL[^H[LY
Stedelijk duurzaam water
Naast het rivierwater vormt het stedelijk grondwater ook een interessante structuur om openbare ruimtes aan te koppelen. Het water in de
woonwijken en parken kent strakke oevers, die vaak gemaaid worden.
Deze oevers vormen brede groene stroken waarlangs gerecreëerd kan
worden. Het water is vaak van hoge kwaliteit waardoor het mogelijk is
om er in te zwemmen. De natuurwaarde is ook van belang bij het beheer en inrichten van de oevers en het water. Deze moet aansluiten op
natuurlijke processen, zoals het rekening houden met overstromingen,
ÅVYHLUMH\UHLUZLKPTLU[H[PLPUKL^H[LYZ[YVTLU5HHZ[KLUH[\\YSPQRL
oevers kunnen ook verharde oevers aangelegd worden. Hier worden
materialen zoals beton, kunststof of hout voor gebruikt. Dit zorgt voor
een meer abrupte overgang van water en land en heeft dan ook meer
een recreatieve functie dan een ecologische functie.

Behoud kades

Vlonders

Plein aan het water

Jachthaven

Stedelijk water

Voetgangersbrug

Recreatiewater

Natuurwater
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Parkeren
17

Met het overlappen van de verschillende projecten in het plangebied zal
met het inplannen van de parkeerplaatsen ook ingespeeld worden op
de toenemende parkeerbehoeften. Dit zal een stap-voor-stap ontwikkeling worden die rekening houdt met de dynamiek van de parkeervraag
over een periode van 20 jaar. De eerste jaren is de parkeerbehoefte
nog minimaal. Er is immers (parkeer)ruimte genoeg en de projecten zijn
nog kleinschalig, maar als het programma toeneemt zal de parkeerdruk stijgen. Het moment waarop de omslag van parkeren op straat en
eigen erf naar collectieve garages is sterk afhankelijk van wanneer welk
deelproject (en in welke omvang) wordt gerealiseerd. De collectieve
ondergrondse garages zullen pas gerealiseerd worden als de projecten
een grootschalige impact krijgen waarbij in korte tijd de parkeerbehoeften zullen stijgen.
parkeerplaatsen op straat
In het deelgebied rond de eerste havenbekken zullen parkeerplaatsen
opgewaardeerd worden, maar ook nieuw aangelegd worden. Langs de
straatkant en op de kades komen 300 parkeerplaatsen die de nieuwe
ondernemers, bewoners en bezoekers van het gebied zullen voorzien
in hun parkeerbehoeften.
parkeren op eigen erf (deels gebouwd)
De grondgebonden woningen in het plangebied zullen parkeerplaatsen
op eigen erf krijgen. Dit zijn de woonlocaties op Sluisjesdijk, langs en
onder de dijkwoningen en in het vernieuwde deel van de Wielewaal.
parkeren in een collectieve garage bovengronds
Rond de tweede en derde havenbekken waar de woon- en werkensembles en de commerciële clusters worden gebouwd zal de parkeervraag enorm toenemen. Om ervoor te zorgen dat deze locaties niet
dichtslibben zal een meer gereguleerde manier van parkeren moeten
komen. Collectieve parkeergarages (half)bovengronds in de plint van de
ensembles en onder het verhoogde plein langs de derde havenbekken
biedt ruimte aan minimaal 600 auto’s. De woon- en werkensembles
zijn minder onderhevig aan piekmomenten gedurende het jaar dan de
commerciële voorzieningen. Hier zal de verwachte parkeervraag ruimer
genomen worden. Ook de werk- en voorzieningenlocaties in het vernieuwde deel van de Wielewaal zullen bovengrondse parkeerplaatsen
krijgen. Op het dak van deze garages wordt groen aangelegd wat een
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parkachtige entourage zal geven.
parkeren in een collectieve garage ondergronds
Om te voorkomen dat de drie blauwe kernen dichtslibben met auto’s
en daarmee het blauwgroene karakter verstoren worden de parkeerplaatsen zoveel mogelijk ondergronds gepland. Binnen het ontwerp van
de nieuwbouwlocaties worden dan ook de collectieve ondergrondse
parkeerplaatsen integraal meegenomen. Deze worden op de noordelijke en middelste landtong gerealiseerd en bieden beide ruimte aan
TPUPTHHSH\[V»Z6TKLaLWHYRLLYWSHH[ZLUÄUHUJPLLSOHHSIHHY[L
maken wordt een deel van de kosten doorberekend in de huisprijs en
een ander deel wordt vereffend door parkeergeld te vragen aan bezoekers.
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In dit hoofdstuk worden de conclusies gegeven naar aanleiding van de
onderzoeksvraag en deelvragen die in de inleiding zijn opgesteld.
Conclusies
De probleemstelling van dit onderzoek luidde:
Hoe maak je een strategisch plan van een goed functionerend havengebied, wat zal gaan transformeren in de nabije toekomst, en ruimte biedt
voor nieuwe ontwikkelingen in het koppelen van de haven, stad, water
en groen?
Dit onderzoek vormt een toekomstvisie, die vanuit het ontwikkelingsperspectief van de haven en de stad Rotterdam, inzicht wil geven welke
koppeling beide entiteiten aan moeten gaan om samen de havenstad
van de toekomst te gaan vormen. Vanuit verschillende ontwikkelingsscenario’s op meerdere schaalniveaus wordt onderzocht welke kansen er
liggen om de band tussen stad en haven te herstellen en te versterken.
Deze kansen liggen daar waar de haven gaat innoveren en de stad wil
gaan differentieren. Een gemengde economie waarbij beide landschappen aan elkaar gekoppeld worden en een hybride systeem vormen legt
de basis voor de havenstad van de toekomst. De stadshavens vormen
een interessante schakel binnen deze koppelingsopgave aangezien daar
in de nabije toekomst de fysieke haven zal verdwijnen en de stad wil
gaan uitbreiden. Dit betekent dat het karakter van de stadshavens gaat
veranderen en daarmee een nieuwe identiteit krijgt. Om de impact van
de transformatie van een stadshaven, zoals de Waalhaven, inzichtelijk
te maken is vanuit een viertal ontwikkelingsstrategieën onderzocht in
welke mate en snelheid deze omslag naar een moderne stadshaven kan
plaatsvinden. Hierdoor ontstaat een bandbreedte van ingrepen binnen de
Waalhaven. Natuurlijk zijn er meerdere scenario’s te bedenken, maar de
intentie van deze ontwerpstudie is om aan te tonen dat niet een scenario
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uitsluitend is. Vele variabelen zoals, de historische waarde, de context
van het plangebied, de bereikbaarheid, de architectonische kwaliteit, het
proces, de betrokkenen, etc. bepalen de potentie van een ontwikkeling
op een plek. Er is dan ook geen homogene visie op te stellen voor de
stadshavens in het klein en de stadsregio Rotterdam in het groot, omdat
daarmee aan de gebiedskwaliteiten tekort zou worden gedaan. In plaats
daarvan kan beter gesproken worden van een aaneenschakeling van
plekken met ieder een eigen sfeer en identiteit. Gefaseerd in tijd kunnen
de verschillende ontwikkelingen elkaar overlappen, aanvullen en versterken. De laatste stap van het onderzoek laat verschillende transformatieexperimenten zien, die een eindbeeld geven hoe stad en haven kunnen
samensmelten op een plek langs het water en in het groen.
Aanbevelingen
Het heroriënteren van de stad Rotterdam en de haven naar elkaar toe
is een niet vanzelfsprekende ontwikkeling. Sommige zien juist liever dat
beide landschappen zich los van elkaar verder ontwikkelen. Dat de stad
verlost is van de haven en andersom hetzelfde. Er zal dus een breed
draagvlak moeten zijn waarin alle betrokkenen het doel van een moderne havenstad omarmen en bereid zijn daarbinnen opofferingen te doen.
De haven moet ruimte prijsgeven aan de stad en de stad moet de aanwezigheid van de haven incalculeren. De gemeente Rotterdam kan in
dit proces een sturende functie krijgen door prijsvragen uit te schrijven,
die de verschillende partijen kan doen overtuigen van deze koppelingsopgave. Ook de bewustwording van de bewoners van Rotterdam, dat
de haven een interessant gebied is om te gaan wonen en te verblijven,
is een belangrijk element in het proces om nieuwe ontwikkelingen van
de grond te krijgen. Door het organiseren van evenementen en ruimte
te bieden aan pioniers in de stadshavens verandert de kijk op de haven.
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