
ENQUÊTE RESULTATEN OMWONENDEN 
EN BELANGSTELLENDEN



Tijdens de informatiebijeenkomst op 21/22 mei 2019 
zijn 237 reactieformulieren ingevuld. Via de website 

hebben we nog eens 53 formulieren ontvangen. 
Totaal 290 reacties op Parkhaven010.

REACTIEFORMULIER

290



U was aanwezig bij de informatiebijeenkomst  
in mei en u heeft de enquête ingeleverd. Of u  
heeft kennis genomen van het initiatief via de 
media, of anderzijds, en u heeft via onze site een 
reactie achtergelaten. Wat was uw eerste indruk 
van ParkHaven010? Is uw eerste indruk positief 
of bent u nog op zoek naar meer informatie?  
U bent niet positief en wilt u uw zorgen uiten? 
Een samenvatting van de reacties vindt u terug in 
deze resultaten van de ParkHaven010 enquête.

PARKHAVEN010



Hier gaat het om de omvang van het
plan; de hoogte en architectuur van
de torens en de combinatie met de
Euromast. Hoe wordt de verhouding
(sociaal)huur/koop ervaren. Vind u
de toevoeging van horeca en/of
winkels van toegevoegde waarde?

Bouwen in de directe omgeving van 
de Maastunnel, hoe zit het met de 
luchtkwaliteit en uitstoot fijnstof? 
U vind het belangrijk dat er gelet 
wordt op duurzaamheid, het leefmi-
lieu en ecologie.

Bovenstaande thema’s zijn gevormd voor het duidelijk in kaart brengen van de ontvangen reacties.

Hoe wordt uw uitzicht? Wordt dit 
beperkt of verrijkt? Hoe ervaart u 
de aanpak van de groenzone op de 
kade? Is het alternatieve groenvoor-
zieningsplan voldoende benadrukt?

Hier heeft u aandacht gevraagd voor 
de veiligheid in de wijk. U wilt dat er 
duidelijkheid is over de bouwactivi-
teiten. U wijst op eventuele overlast 
van of voor toeristen.

Zijn er zorgen over de impact op 
de huidige en toekomstige ver-
keerssituatie? Hoe wordt de bereik-
baarheid met openbaar vervoer? 
Voorziet u rondom de Euromast 
parkeerproblemen?

Onder Overig worden 3 onderwerpen 
benoemd:
• Er wordt gevraagd om heldere  

communicatie van de gemeente 
over Parkhaven010.

• Wat is de invloed op de woningwaar-
de van de omliggende woningen? 

• Suggesties en/of alternatieve ideeën 
voor de invulling van ParkHaven010.

THEMA’S REACTIEFORMULIEREN

BOUWPLAN

DUURZAAMHEID

PARK/GROEN

VEILIGHEID

VERKEER

OVERIG



25 JAAR GRANIETGARANTIE

BOUWPLAN
De omvang van het bouwplan, de dichtheid van de bebouwing, 
de hoogte en de architectuur; hier is de beleving gedeeld van een 
muur. Alternatieve ideeën zoals een lagere bouw en/of bredere 
doorkijk of gebruik van transparant materiaal worden hier voor-
gedragen. Een aantal benoemt de grandeur van de architectuur 
en juicht de komst van extra woonruimte toe. Het bouwen aan 
het park en de kade levert, naast het eerst genoemde punt, ook 
het idee op dat het park zelf aangetast wordt. Daarnaast wordt 
er veel waarde gehecht aan de monumentale waarde van de 
Euromast. Het bouwen om dit monument is dan ook een punt 
van discussie. De combinatie (sociale) huur/koop en de komst 
van winkels en/of horeca worden veelal als positief ervaren.



IMPACT UITZICHT
Er zijn veel zorgen over het 
verliezen van het (groene) 
uitzicht. Het huidige open 
karakter en angst voor de 
bouw van een muur van 
woningen is dan onover-
komelijk en onwenselijk.

KADE GROENZONE
Het verbeteren en opknap-
pen van de leefomgeving van 
de kade wordt veelal positief  
ervaren en aangemoedigd.

PARK GROENVOORZIENING
Het behoudt van de histori-
sche waarde van het park 
en het behoudt van het 
groen is een van de vijf 
voornaamst uitgesproken 
zorgen in de enquête.

PARK & GROEN



VERKEER

VERKEERSSITUATIE

De impact van Parkhaven010 op 
het huidige en toekomstige ver-
keer in de wijk en de omgeving 
levert de meeste reacties op in 
de gehele enquête. Ook in  
combinatie met de nieuwe  
woningbouw zoals de Zalmtoren.

OV & BEREIKBAARHEID

Minimale- tot geen zorg is er 
over het huidige en toekomstige 
openbaar vervoer en de  
bereikbaarheid.

PARKEREN WIJK 
& EUROMAST

Parkeren in de wijk en bereik-
baarheid voor toeristen is een 
minder grote zorg van de om-
wonenden en belangstellenden 
binnen dit thema verkeer.



DUURZAAMHEID

Luchtkwaliteit - Fijnstof

Het bouwen van woningen 
rondom de Maastunnel in 
combinatie met de uitstoot 
van fijnstof leeft bij een  
aantal van de omwonenden 
en belangstellenden.  
Het Park wordt ervaren als de 
longen van de stad/omgeving 
en het is wenselijk dat hier 
heldere maatregelen worden 
toegepast.

Duurzaamheid - leefmilieu

Biodiversiteit en het behalen 
van de milieudoelstellingen 
van de stad zijn benoemd. 
Het behoud van het  
leefmilieu & ecologie binnen 
het plan is van enig belang 
volgens de omwonenden.



Binnen het thema veiligheid enkele opmerkingen 
over o.a. de wenselijke bereikbaarheid bij calami-
teiten en de sociale veiligheid. De huidige kade 
inrichting draagt niet bij aan een gevoel van vei-
ligheid. De duur van de bouw van ParkHaven010 
en de zorgen over de bouwoverlast worden ook 
benoemd. Tot slot wordt er minimale overlast 
door toeristen verwacht.

VEILIGHEID



COMMUNICATIE
Er wordt een tijdige en 
heldere communicatie 
verlangd vanuit de 
gemeente en vanuit het 
ParkHaven010 initiatief.

WONINGWAARDE
De verandering van de 
omgeving en het uitzicht 
leiden bij enkele 
omwonenden tot zorgen 
over de woningwaarde 
van de huidige woningen.

SUGGESTIES
Een aantal omwonenden 
en belangstellenden 
denken graag mee en 
bieden (alternatieve) 
suggesties voor de invulling 
van ParkHaven010.

OVERIG



TOP 5
REACTIES

In deze diagram zijn de 
onderwerpen weergegeven 
waarop we de meeste 
reacties hebben ontvangen. 
Dit zijn de voornaamste 
punten van omwonenden 
en geïnteresseerden in het 
plan van Parkhaven010. 
Het betreft een combinatie 
van negatieve alsmede 
positieve bevindingen.

Bebouwing 
rondom Euromast

10.3%

Impact 
verkeerssituatie

25.9%

Omvang bouwplan 
en hoogte

20.7%

Uitzicht cq 
belemmering

22.4%

Inrichting groen 
park en kade

20.7%



Verdwijnen van het groen en overlast 
van de bouw.

Bedorven uitzicht, het verdwijnen van
bomen en de Euromast valt in het niet.

Verkeersdrukte en de invloed op milieu 
en natuur.

Uitbreiding winkelaanbod en
ondergrondse parkeermogelijkheden.

Een mooie bijdrage aan het
woningaanbod in Rotterdam.

Wonen aan het park en het 
verdwijnen van de parkeerplaats dat 
de huidige kade vormt.

UITSPRAKEN VAN 
NEGATIEVE STREKKING

UITSPRAKEN VAN 
POSITIEVE STREKKING



REACTIEPERCENTAGE

In de reactieformulieren wordt
gevraagd naar het algemene
sentiment voor Parkhaven010.
Hieruit kan geconcludeerd
worden dat 32% direct positief
is, 22% geeft aan neutraal
tegenover het project te staan
en 46% laat zich negatief uit
over Parkhaven010.
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