
ParkHaven010 

De ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners heeft aan 
de gemeente Rotterdam een planstudie gepresenteerd 
voor woningbouw op Parkhaven, in het gebied links en 
rechts van de Euromast. Bij de bebouwing wordt natuurlijk 
rekening gehouden met het monumentale karakter van 
Het Park, de Euromast en het ventilatiegebouw van de 
Maastunnel. 
 
In de toekomst kan ParkHaven010 een gebied worden waar 
een brede en gevarieerde groep Rotterdammers woont, 
werkt en iedereen geniet van de kade, met uitzicht op het 
park en de haven.  

De gemeente ziet kansen in het voorgestelde initiatief en wil 
dat er uitgebreid onderzoek plaatsvindt naar de wenselijkheid 
en haalbaarheid van woningbouw op deze plek.

Presentatie masterplan 9 en 10 maart 2020 

De gemeenteraad heeft 30 januari het toetsingskader 
definitief vastgesteld voor ParkHaven010. Dit betekende 
groen licht voor het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek. 
Maandag 9 en dinsdag 10 maart presenteerde de 
ontwikkelcombinatie het masterplan en liet zien op welke 
punten het plan is aangepast en verbeterd. 
 
“Deel je ideeën, jouw feedback is belangrijk!” 
 
Tijdens deze avonden zagen geïnteresseerden, die de 
ontwikkelingen van het plan volgen, hoe de feedback 
verwerkt is uit de infoavonden in mei 2019, de input uit de 
‘Durven & Dromen’ sessie op 16 januari 2020, de inbreng van 
de ondernemers en van de raad op het toetsingskader. Ook 
vroegen we de mensen om inzicht te geven in hun standpunt 
op het plan – positief, kansrijk of negatief - en eventuele 
interesse in een koop of huur appartement.
 

Presentatie Masterplan 
9 en 10 maart 2020



P
P P

Ondergronds parkeren
in plaats van 
parkeren op de kade 

P
P

Ondergronds parkeren
in plaats van 
parkeren op de kade 

Tweerichtingsweg ParkHaven Maart 2020

Eenrichtingsweg Parkhaven Mei 2019

Locatie Dudok In Het Park

De informatieavonden vonden, net als de infoavonden 
in mei 2019, weer plaats in ‘Dudok In Het Park’, met 
uitzicht op de klassieke tuinen én de studielocatie met 
de Euromast. De drie zalen werden omgetoverd tot een 
expositie met verschillende items, zodat de deelnemers 
optimaal konden meedenken over de invulling van 
ParkHaven010.  

 
 Het Planproces 

Op eigen gelegenheid konden deelnemers langs de 
expositie wandelen. In de Parkzaal kregen de bezoekers 
een drietal kaarten waarop men hun mening kon geven 
over enkele items van de expositie. Het eerste item liet 
op een overzichtelijke manier de gemaakte en geplande 
stappen zien. Zie de tijdlijn hieronder.

 Het masterplan met maquette

Vervolgens konden deelnemers doorlopen naar de 
Zocherszaal, waar het meest recente masterplan, 
op borden en maquette, te zien was. Alle input die 
in de loop van het proces is binnengekomen, zijn 
verwerkt tot het ontwerp dat er nu ligt. Door middel 
van een kleurenkaart met post-its konden deelnemers 
een eerste indruk geven over hun gedachten en 
verwachtingen op het vernieuwde plan. In de figuur 
hieronder is een woordenwolk van de resultaten te 
zien.  

 

Weer terug in de Parkzaal konden deelnemers langs 
verschillende thema’s lopen. Gele praatwolkjes maakten 
per onderdeel duidelijk wat er in de loop van het proces 
is aangepast. Zo zag men direct per onderwerp hoe de 
opmerkingen op het planvoorstel uit mei 2019 verwerkt zijn in 
het masterplan. 

Om inzicht te krijgen in de mening van de mensen werd 
gevraagd om per onderdeel te motiveren wat ze positief, 
negatief of kansrijk aan de verschillen vonden. Het resultaat per 
item is verwerkt in staafdiagrammen.  

De deelnemers zijn overwegend positief over de items die te 
maken hebben met meer ruimte voor groen, voetgangers en 
fietsers. In het masterplan is dit bereikt door een gebouw minder 
voor te stellen, meer ruimte tussen de gebouwen en een bredere 
kade te creëren.  Dankzij ondergronds parkeren is er ruimte voor 
vrij liggende fietspaden, voetgangersroutes en verblijfsgebieden. 

 De belangrijkste verschillen tussen opzet 2019 en masterplan 2020 

2.

1.

3.

Ná de zomer van 2020 
Raad beslist over Masterplan

9 en 10 maart 2020
Informatieavond ParkHaven Partners Masterplan

30 januari 2020
‘Toetsingskader goedgekeurd’

16 januari 2020
Durven & Dromen sessie ParkHaven Partners

17 december 2019
College stemt in met randvoorwaarden

24 en 25 september 2019
Info bijeenkomst gemeente

6 juni 2019
Instemming gemeenteraad met ‘unsolicited proposal’

21 en 22 mei 2019
Info bijeenkomst gemeente en ParkHaven Partners 
haalbaarheidsonderzoek

18 april 2019
Instemming haalbaarheidsonderzoek

Architectuur Kade

Uitzicht

Ondergrondsparkeren

Doelgroep & voorwaarden

Locatie & opzet

Groen
Ontwerp

Euromast

Indeling

Verbinding

VoorzieningenVerkeer
Verrijking

Bouwhoogte & aantal

Uitstraling & groen
Oog voor monumenten

Verkeer & geluid

Indeling appartement

Prijs
Plan & proces

Duurt lang

Haalbaarheid

Chinese boot 

Tunnelbak

Grotere balkons

Doelgroep
Woonplicht & prijs

Duurzaam

Overkapping tunnel

Programma
Brug & fietspad

Algemeen & informatie

Buitenruimte

De variatie in hoogte van de gebouwen wordt ook als positief 
ervaren. Deze aanpassingen zorgen volgens de bezoekers voor 
meer aansluiting op het park, meer variatie, kwaliteit, veiligheid 
én duurzaamheid.  

Deelnemers hebben over het algemeen negatievere gedachten 
over de aansluiting op stedelijk groen, de vormgeving van 
de kades, het voorstel van tweerichtingsverkeer en het 
laden en lossen van voorzieningen. Hierbij wordt gedacht 
aan de toenemende verkeersdruk, wat voor meer lucht- en 
geluidsoverlast kan zorgen. De aansluiting op het stedelijk groen 
wordt daarentegen ook het meest kansrijk gevonden. 

Deelnemers zien kansen in het verbeteren van de bereikbaarheid, 
het doortrekken van het park en de verbinding met andere 
parken en kades. Wel twijfelen deelnemers over het gebruik van 
klinkers met betrekking tot geluidsoverlast. Daarnaast zien de 
deelnemers kansen in de fiets- en wandelpaden en het overzicht, 
de inzichten en uitgangspunten van de Durven & Dromen sessie.
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Groenconcept MEI 2019:
Meer diversiteit en gelaagdheid in beplanting

Huidig

Verdere uitwerking groenplan en groenkwaliteit Van eeninrichting naar tweerichtingsverkeer

Meer groene ruimte tussen gebouwen
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Meer variatie in hoogte gebouwen
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SCHAAL: 1:200FORMAAT: 1187.9 x 420 mm

DATUM: februari 2020STATUS: schetsontwerp

OPDRACHTGEVER:  ParkHaven Partners
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Aansluiting stedelijk groen en vormgeving kade Bredere kade

Figuur: woordenwolk van de ‘Top-of-Mind’ gedachten
             positief, negatief, kansrijk

Figuur: staafdiagram 
             positief, negatief, kansrijk



 HELP DE RAAD

In de Parkzaal kregen deelnemers ook de gelegenheid om de raad 
te helpen bij het beantwoorden van een 4-tal ingekomen moties, 
die tijdens de laatste raadsvergadering zijn aangenomen. Op een 
kaart konden zij tips en ideeën achterlaten bij de betreffende 
moties. 

De twee kaarten laten het resultaat hiervan zien. Op de 
vraag hoe fietsgebruik en deelmobiliteit zoveel mogelijk 
gestimuleerd kan worden, voor schone lucht van Noord naar 
Zuid, kwamen deelnemers over het algemeen uit op elektrische 
voertuigen. Zoals het geheel of gedeeltelijk vervangen van het 
huidige tunnelverkeer voor een E-lane, die door de hele stad 
doorgetrokken kan worden. Ook waren er ideeën genoemd als 
meer modaliteiten voor fiets en deelmobiliteit, meer vervoer over 
water en het gebruik van zonnepanelen aan beide kanten van de 
Nieuwe Maas. 

Om als ParkHaven010 bij te dragen aan de verbinding tussen 
Het Park en het Dakpark wordt verdere vergroening van 
Parkhaven met minder of zelfs geen gebouwen genoemd. Ook 
het maken van groene verbindingen met het Coolhavenpark, de 
Müllerpier en Zuid via de Maastunnel is voorgesteld. Daarnaast 
zijn er notities aangedragen, zoals de aanpak van de sluisbrug, 
geluidwerend materiaal of overkapping van het tunneltracé en 
autoluwe, veilige & verlichte ruimte voor fietsers en voetgangers, 
waar de auto enkel te gast is.
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Motie 19:
van toren die stoort
naar toren die hoort

laat weg voor
vrij zicht op 
de euromast

maak de toren
rond als de euromast

eenzelfde aanzicht als het schip 
danwel het restaurant
of spiegelende ramen (DePot effect)

historisch beeld 
en gedicht van 

euromast en park
op de gevel 

niet direct
aan het plein,

maar een
voortuin

twee hoge torens 
in ruil voor een toren
minder aan de Maaskanttorens niet bouwen 

plek verder vergroenen

meer ruimte
rond de euromast

2 blokken: 1 huur, 1 koop
geen losse panden

uitkijkpunt en horeca 
met zicht op de euromast

woningen niet hoger dan
‘het schip’ van de euromast

+
Motie 15:

touringcars

ingang
milieuzone

milieuzone
bussen in het weekend  parkeren

op bedrijventerreinen

electrische
pendeldiensten

niet verplaatsen
naar parkkade,

meer ruimte maken parkeerplaatsen
beperken 

ondergronds
parkeren

tijdslimiet
bezoekers

touringcars buiten 
scheepvaartkwartier

van rustige busparkeerplaats naar 
bestemming varen als extra beleving

parkeren langs baden powelllaan
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Motie 11:
groene connectie

van oost naar west

groene connectie
mullerpier/kade

groene connectie
door de tunnel

naar zuid

groene connectie
coolhavenpark/
heemraadsingel

aanpak
sluisbrug

voetgangersbrug
geheel of gedeeltelijk 
groen dak/ tunnelbak geluidwerend materiaal

zoals op wegdek

minder/geen
woningbouw veilige, verlichte ruimte voor

fietsers & voetgangers

autoluw
‘auto te gast’

meer
groen

minder
overlast

+

fiets en deelmobiliteit
gratis of goedkoper

meer 
modaliteitenregelmatiger

fietsen en delen
minder
parkeer
aanbod

tunnel
overkappen

zonnepaneel op dak
in noord en zuid
sociaal duurzaam

noord             zuid

Motie 10:
schone lucht van 
noord naar zuid

E-lane 
voor de hele stad

E-fiets en E-pendelbussenruimte voor
elektrische

auto’s
dicht voor auto’s of
eenrichtingsverkeer

Voor het discussiepunt over het minimaliseren van de 
parkeeroverlast en Park & Ride voor touringcars ligt de oplossing 
in het creëren van een milieuzone. Het ondergronds parkeren is 
al een goede oplossing om auto’s te weren uit het straatbeeld. 
Daarnaast zouden de touringcars buiten het Scheepvaartkwartier 
moeten parkeren, zoals een rustige plek in Rotterdam-Zuid 
om van daaruit naar Parkhaven te varen over het water als 
extra beleving voor toeristen. Een Park & Ride langs de Baden 
Powelllaan of in het weekend op bedrijventerreinen zijn ook 
binnengekomen ideeën. 

Tot slot zijn er ideeën aangedragen voor de motie om de 
woontoren aan de Droogleever Fortuynplein van iconische 
waarde te laten zijn en een bijdrage te leveren aan het versterken 
van de Euromast. Het weglaten voor vrij zicht of verplaatsen 
voor meer afstand van het verkeersplein zijn genoemd. Maar ook 
voorgestelde aanpassingen zoals het verlagen van de hoogte, 
eenzelfde aanzicht en vorm als de Euromast of de hele voorgevel 
benutten voor een historisch beeld met gedicht van Het Park en 
de Euromast in het bouwjaar. 

Andere voorstellen zijn de bouw van nog eenzelfde toren in ruil 
voor een gebouw minder of de bouw van twee lage blokken, 
niet hoger dan ‘het schip’ van de Euromast, in plaats van losse 
gebouwen.

X

Maastunnel

Lift Maastunnel

Nieuwe voetgangers- 
en fietsersbrug

Fietspad weg
Doorsteek 
fietsers

Fietsroutes ParkHaven Mei 2019

Fietsroutes ParkHaven Maart 2020

Logistieke zone 
naast straat Hellingbaan voor 

logistieke toegang 
kade

Kade blijft 
toegankelijk voor 
hulpdiensten

Aparte toegang 
logistiek Euromast

Parkeerplaats Splashtour bus

Laden & lossen Mei 2019

Laden & lossen Maart 2020

Voetgangersroutes en verblijfsplekken situatie masterplan

Voetgangersroutes en verblijfsplekken huidige situatie
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4.

‘HELP DE RAAD’ resultaten motie 15 & 19

‘HELP DE RAAD’ resultaten motie 10 & 11

Laden en lossen voorzieningen 

Ondergronds parkeren voor meer 

voetgangersroutes en verblijfsplekken

Van gecombineerd naar vrij liggend fietspad

Resultaten Durven & Dromen sessie



Hoe nu verder?  

De gemeenteraad heeft op 30 januari het toetsingskader 
definitief vastgesteld voor ParkHaven010. Dit betekent dat 
er groen licht is voor het opstellen van het Masterplan, dat 
wil zeggen een globaal plan voor de inrichting van het gebied 
aan de Parkhaven. Het maken van het Masterplan en de 
voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming nemen meer 
tijd in beslag dan van te voren was gepland. Dit betekent dat 
wij helaas niet meer op tijd zijn voor de indiening van het 
Masterplan voor de laatste gemeenteraadsvergadering voor 
de zomer. Het plan wordt nu na de zomervakantie behandeld. 
Dan neemt de gemeenteraad een besluit over het al dan niet 
doorgaan van het woningbouwplan ParkHaven010.

Informatieavonden presentatie Masterplan Ontwikkelcombinatie ParkHaven Partners 
powered by De Plekkenmakers 

Fotografie Sandra Koning Life Stories

5. Film Masterplan

In de Salon, links van de ingang, werd een film afgespeeld over 
het proces tot nu toe. Vooral deelnemers die voor het eerst 
aanwezig waren, konden hier het beste starten om een eerste 
indruk op het proces en het plan te krijgen. Voor de overige 
deelnemers was dit een mooie afsluiter van de avond met een 
drankje en een praatje bij de bar.


