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BESTE BEWONERS, 

In januari 2018 is de aanleg van een natuurlijkvriendelijke oever gestart 

en is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de komst van 

achttien drijvende woningen (Havenlofts) in de Nassauhaven. Inmiddels 

zijn we een half jaar verder. Tijd voor een actueel overzicht van de 

werkzaamheden.  

 

Wat is er gedaan? 

• In januari zijn er twee bouwborden geplaatst.  

• De baggerwerkzaamheden om de haven uit te diepen zijn uitgevoerd.  

• De beplanting is aangebracht op het stuk tussen de twee bruggen. En 

er is een stabiele onderlaag (stabiliteitsbed) gemaakt. Hiermee is de 

eerste fase van de natuurvriendelijke oever afgerond. 

• Het kunstwerk “De hond en de vuurtoren” die voor de baggerwerk-

zaamheden en het verplaatsen van het riool tijdelijk uit het water zijn 

weggehaald zijn eind mei conform planning teruggeplaatst.  

• Ook de Parkbrug die voor de baggerwerkzaamheden was verwijderd 

ligt sinds eind mei weer op zijn plaats.  

  

Wat gaat er nog gebeuren? 

• Er staan nog werkzaamheden van Evides en Stedin op de planning.  

• Dit geldt ook voor het maken van de landingspunten op de kade en het 

kappen van twee bomen om de noodzakelijke ruimte ervoor te creëren.  

• Deze werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd omdat het traject van de 

omgevingsvergunning van de drijvende woningen meer tijd in beslag 

neemt. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het advies van de 

Welstandscommissie. De commissie was eerst niet helemaal tevreden 

met het ontwerp en heeft de architect gevraagd om het ontwerp aan te 

passen. Dit is gebeurd en half juni heeft de Welstandscommissie met 

het ontwerp ingestemd. De vergunning wordt in de zomer afgegeven.  

• De komst van de eerste drijvende woningen verschuift naar verwach-

ting als gevolg van het vertraagde vergunningstraject naar begin 2019.  

 

Bouwbord Nassauhaven 

 

 

Baggerwerkzaamheden  

 

 

Beplanting natuurvriendelijke oever 

 

   

JUNI 2018 
 
 

NATUURVRIENDE-
LIJKE OEVER EN 
DRIJVENDE 
WONINGEN 
 



 

 

 

 

 
NIEUWSBRIEF NASSAUHAVEN 
 

       

Welke werkzaamheden zijn vervroegd? 

• Vroeger dan verwacht was het mogelijk om de nieuwe planten te 

plaatsen op de oever tussen de twee bruggen. Het gaat om de 

volgende planten: gestreepte witbol, heelblaadjes, heen- of zeebies, 

mattenbies, gele lis, watermunt, ruige en echte koekoeksbloem. 

Allemaal planten die goed tegen de werking van eb en vloed en brak 

water kunnen.  

 

Zaterdag 7 juli Lezing ‘Stadsnatuur lang de Nieuwe Maas’  

• Eind december organiseerde ARK Natuurontwikkeling een 

stadsnatuurtocht in de Nassauhaven waar meer informatie gegeven is 

over een getijdenpark en de vissen en planten die daarbij horen.  

• Dit krijgt een vervolg op zaterdag 7 juli. Dan organiseren ARK 

Natuurontwikkeling, Bureau Stadsnatuur, Rotterdamse Munt en 

Hefpark een lezing van 10-14 uur voor jong en oud in het Huis van de 

Wijk (Persoonsdam 142).  

• De lezing gaat over stadsnatuur langs de Nieuwe Maas, de 

ontwikkeling van getijdenparken in de havenbekkens en over 

vismigratie. Rotterdamse Munt zorgt tijdens de lezing voor verse 

muntthee. Na de lezing kunt u de Nassauhaven met een rondleiding 

bezoeken.  

• Aanmelden kan bij Joost de Kurver, ARK Natuurontwikkeling  

(06-30 71 61 98) 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 Merel Beerthuizen, projectmanager via:  

14 010 of m.beerthuizen@rotterdam.nl.  

 

 

Twee voorbeelden van de beplanting in de 

Nassauhaven. Bovenste foto is de 

gestreepte witbol, de onderste foto is de lis 

Beeldmateriaal: Ecoshape 

 

 

 

 

Meer informatie? Kijk op: 

www.rotterdam.nl/nassauhaven 

www.rotterdam.nl/getijdenpark 

 

   

JUNI 2018 
 
 

VERVOLG 
 

http://www.ark.eu/
http://www.rotterdam.nl/nassauhaven
http://www.rotterdam.nl/getijdenpark

