
 NIEUWSBRIEF NASSAUHAVEN 

BESTE BEWONERS, 

In januari 2018 starten werkzaamheden voor de aanleg van een 

natuurlijkvriendelijke oever en 18 drijvende woningen (Havenlofts) in de 

Nassauhaven. 

Waarom gaan we aan de slag in de Nassauhaven? 

In 2018 komen in de Nassauhaven de eerste 18 drijvende woningen 
(Havenlofts) van Rotterdam te liggen. Rotterdam heeft een open verbinding 
met de zee en de werking van eb en vloed is voelbaar tot in de stad. In de 
Nassauhaven ligt het verschil van eb en vloed tussen de anderhalve en twee 
meter. Dit verschil noemen we ‘getijde’. Bij de drijvende woningen wordt 
gebruik gemaakt van een nieuwe manier van bouwen die rekening houdt met 
eb en vloed en de verandering van het klimaat. Om deze woningen veilig op de 
goede plekken te krijgen voeren verschillende partijen werkzaamheden uit.  

Door de oude havenfunctie zijn de oevers van de Nassauhaven nog recht en 
hard. Voor planten en dieren is hierdoor weinig plek. Om de natuur weer terug 
te brengen in de stad gaan we tegelijk met de eerste drijvende woningen in 
twee jaar tijd een natuurvriendelijke oever aanleggen. Deze oever grenst straks 
aan het Nassauhavenpark. Ook hiervoor zijn werkzaamheden nodig. Met de 
aanleg ontstaat meer ruimte voor vissen en planten die horen bij getijden-
natuur. Uw directe woonomgeving wordt groener en aantrekkelijker.   

Wat kunt u verwachten tot aan de zomer? 

 Begin januari starten in de Nassauhaven de baggerwerkzaamheden
om de haven uit te diepen. Deze werkzaamheden zijn nodig om een
stabiele onderlaag (stabiliteitsbed) voor de natuurvriendelijke oever te
leggen in de eerste fase. Het baggeren kan stankoverlast veroorzaken. 

 Het kunstwerk “De hond en de vuurtoren” zal tijdelijk uit het water
weggehaald worden om beschadigingen te voorkomen.
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 De aannemer zal voorafgaand aan de werkzaamheden bouwborden 
plaatsen. Eén op de hoek Nassaubrug-Nijverheidstraat en één op de 
kop van de Nassauhaven, nabij de Jalonstraat.  

 Op 22 januari wordt de Parkburg (de voetgangersbrug naar het  
Nassauhavenpark) verwijderd. De verwachting is dat deze eind mei 
weer teruggeplaatst kan worden. Maakt u vaak gebruik van deze brug, 
bijvoorbeeld om kinderen naar de basisscholen te brengen? Houdt u er 
dan rekening mee dat u of uw kinderen in deze periode een andere 
route moeten nemen om naar de overkant te komen.  

 In april en mei starten de werkzaamheden op de kade. Aan de kant van  
de Nassauhaven waar de drijvende woningen komen, gaan Stedin en 
Evides aan de slag met het plaatsen van kabels en leidingen.  

 Ook worden zogenaamde landingspunten gemaakt op de kade waar 
straks de toegangsbruggen naar de drijvende woningen komen te 
liggen. Twee bomen zullen hierbij gekapt worden.  

 Naar verwachting liggen de eerste woningen in de zomer in de 
Nassauhaven. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar. 
 

Stadsnatuurtocht Nassauhaven 

Wilt u meer weten over de getijdewerking in de Nassauhaven en welke vissen 
en planten bij de getijdennatuur horen? Doe dan mee met een gratis 
stadsnatuurtocht in de Nassauhaven op 30 december van 10-14 uur. De 
stadsnatuurtocht is onderdeel van vijf struintochten. Die organiseren we met 
ARK Natuurontwikkeling in verschillende getijdenparken in de Rotterdamse 
regio. Aanmelden voor de stadsnatuurtocht kan bij Joost de Kurver, ARK 
Natuurontwikkeling (06-30716198) of via het inschrijfformulier op www.ark.eu.   
 

Contactpersoon voor de werkzaamheden  

Voor vragen/ opmerkingen over de werkzaamheden in de haven kunt contact 
opnemen met Ries de Ridder, Directievoerder via:  
14 010 of m.deridder@rotterdam.nl.  

 
De paling: mooi voorbeeld van 

getijdennatuur in de Nassauhaven 
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Meer informatie? Kijk op: 

www.rotterdam.nl/nassauhaven 

www.rotterdam.nl/getijdenpark 
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