Het plan op hoofdlijnen

Dashboard deelnemers
onderverdeeld naar stadsdeel

De hoofdlijnen van het Masterplan zijn:
• Woningbouw links en rechts van de Euromast.
• 630 appartementen voor iedere Rotterdammer.
• Begane grond: wonen, kleinschalige horeca,
bedrijfsruimte/kantoren en maatschappelijke
voorzieningen zoals bijvoorbeeld een
huisartsenpost.
• Verbinding kade en park op gelijk niveau zonder
brug (rolstoel toegankelijk).
• Brede kade met tweebaansweg, fietspad,
wandelstrook en veel groen.
• Hoogte gebouwen van links naar rechts; 70m,
35m, 35m, Euromast 105m, 25m, 45m, 35m,
45m en 35m (35m is ±11 verdiepingen hoog).
• Zicht vanuit de Euromast; groene daken met
technische installaties op het dak.
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meedenkende omwonenden, ondernemers en
andere belanghebbenden, is het Masterplan op een
aantal punten aangepast en verbeterd. Jan van de
Ree, gebiedsontwikkelaar centrum van de gemeente
Rotterdam, lichtte het bestuurlijke proces rond het
Masterplan toe.

Tijdens de digitale bijeenkomst werden circa 160
kijkersvragen ingediend via parkhaven010.nl/praatmee. Job van Zomeren, woordvoerder namens de
ontwikkelcombinatie, liet aan de hand van een
korte film zien waaraan de afgelopen maanden
hard is gewerkt. Met de waardevolle feedback van

Tot slot gingen landschapsarchitect Cor Geluk en
architect Jaakko van ’t Spijker inhoudelijk in op de pijlers
van het Masterplan ParkHaven: de opzet tussen park en
water, bestaand en nieuw groen, goede inpassing van
verkeer en parkeren, wonen voor elke Rotterdammer en
de kade als verblijfsplek.
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Kijk hier de uitzending terug

Ontwikkelcombinatie ParkHaven heeft op donderdag
4 februari 2021 het Masterplan ParkHaven
gepresenteerd tijdens een digitale live-uitzending van
17.15 - 18.15 uur. Naar de uitzending keken ruim 700
belangstellenden uit de buurt, uit andere stadsdelen van
Rotterdam én van buiten de gemeente.
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Belangrijkste aanpassingen aan het plan
De Ontwikkelcombinatie heeft gekeken hoe met behoud van kwaliteiten van het gebied de Parkhaven meer wordt dan
een aan- en afvoerlocatie van Euromast bezoekers en gasten van de horecaboten.
• De kade wordt autovrij gemaakt en verandert van een parkeerplaats in een groen recreatiegebied. Het
tweerichtingsverkeer aan de Parkhavenkade blijft gehandhaafd.
• In eerdere plannen was de ruimte rondom de Euromast 70m. De vrije ruimte rondom de Euromast is nu 105m. De
openbare ruimte voelt meer als een grote, groene ruimte waarin de Euromast tot zijn recht komt als icoon. Hierdoor
komen de zichtlijnen rond de Euromast én vanaf de Parksluizen naar de Euromast beter tot hun recht.
• Door de Euromast extra ruimte te geven, is het aantal gebouwen van negen naar acht gebouwen teruggebracht.
Drie gebouwen komen links van de Euromast te staan, vijf gebouwen rechts van de Euromast. Het resultaat is dat
links van de Euromast de gebouwen meer lucht krijgen en er meer zicht ontstaat op Het Park.
• Het ontwerp van de verbindingsbrug tussen Het Park en de Parkhaven is ranker en slanker gemaakt, zodat het beter
past bij het monument de Maastunnel.
• Het plan nodigt fietsers en voetgangers uit om op een prettige manier de overstap te maken naar Zuid en andersom.
Voor Zuid is het slechts 500m door de tunnel en dan zit je aan een mooie rivieroever.
Deze ontwikkeling levert een serieuze bijdrage aan het woningtekort in de stad. De helft van de woningen is bedoeld
voor het sociale- en het middensegment.

Scherpe vragen
De uitzending, live uitgezonden vanuit de RDM Next
studio in het Rotterdams Makers District, werd geleid
door televisiepresentator Gert van ’t Hof die de
vertegenwoordigers van de ontwikkelcombinatie en
de gemeente kritische vragen stelde en doorvroeg op
thema’s die bij mensen leven. Al met al leverde de gekozen
gespreksopzet een informatieve bijeenkomst op.
Kijk hier de uitzending terug.
Van de mogelijkheid om vragen in te sturen, via
parkhaven010.nl/praat-mee, werd goed gebruikgemaakt.
Uit de ingezonden vragen blijkt dat de kijkers grofweg zijn
in te delen in drie groepen mensen. De eerste groep
mensen is enthousiast over ParkHaven010 als toekomstige
plek om een woning te kopen of te huren. Andere

mensen zijn vooral inhoudelijk in ParkHaven010
geïnteresseerd; zij stellen vragen en doen suggesties
om het Masterplan te verbeteren. Een derde groep
mensen is niet blij; zij hebben vraagtekens bij het
Masterplan en plaatsen kritische kanttekeningen.
Zoveel mogelijk verschillende vragen zijn aan
bod gekomen in de uitzending, de inhoudelijke
presentatie of zijn live beantwoord in de studio.
De antwoorden op álle vragen worden
dinsdag 9 februari einde dag gepubliceerd
op de website www.parkhaven010.nl.

Vervolgstappen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam heeft op 26 januari 2021 ingestemd met het
Masterplan aan de Parkhaven. Dat betekende voor de ontwikkelcombinatie dat zij het Masterplan op 4 februari digitaal
konden delen met alle geïnteresseerden. Op 10 februari wordt het Masterplan besproken in de raadscommissie Bouwen,
Wonen en Buitenruimte. Inwoners van Rotterdam kunnen hier inspreken. Op 18 februari neemt de gemeenteraad een
besluit over het plan. Bij goedkeuring start de uitwerking van het ontwerp en de bestemmingsplanprocedure, uiteraard
volgens de geldende regels.
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