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INHOUD
Rotterdam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het levendiger, 
aantrekkelijker, natuurlijker en Rotterdamser maken van z’n drie 
rivieren: de Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie. Drie rivieren die 
in Rotterdam samenkomen, de historische oorsprong zijn en in 
wezen de hoofdstructuur vormen van de stad.

Samen met inwoners, ondernemers en tal van andere partners is een 
programma ontwikkeld en tot uitvoering gebracht om de kracht en 
mogelijkheden van de drie rivieren meer en beter te benutten. Door de 
rivieren nieuwe rollen toe te bedelen maken ze meer deel uit van het 
leven in de stad, nodigen ze uit tot meer activiteiten en zetten ze aan tot 
creatieve initiatieven en economische impulsen. Programma Rivieroevers 
draagt zo concreet bij aan een grotere leefbaarheid van de stad. 

In vier jaar tijd is veel bedacht, in gang gezet en gerealiseerd. In dit 
magazine vertellen we daarover en laten we dat zien. Het programma 
voorziet in nóg veel meer. Daarom maken we niet alleen een 
tussentijdse balans op, we schetsen in dit magazine eveneens het 
ontstane enthousiasme bij tal van betrokkenen én ook: het perspectief 
voor de komende jaren. Want de inmiddels ontstane flow willen we ook 
in de komende jaren vasthouden. De drie rivieren waar we Rotterdam 
aan te danken hebben, verdienen het immers om ook in de toekomst 
een belangrijke rol te spelen in onze stad. Cultureel, recreatief én 
economisch. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en 
vertegenwoordigers van andere overheden die hieraan hun bijdrage 
lever(d)en kunnen met mij trots zijn op hoe we dat in onze stad op 
Rotterdamse wijze voor elkaar krijgen.

Joost Eerdmans
Wethouder veiligheid, handhaving en buitenruimte 
Gemeente Rotterdam

VOORWOORD 
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ENTHOUSIASTE ROTTERDAMMERS 
AAN DE SLAG MET DE NIEUWE MAAS

Een parcours aan de Maas dat fietsers, wandelaars en hardlopers langs de highlights van Rotterdam voert. Een denk-, 
maak- en werkplek met zicht op Rotterdam, midden op het Eiland van Brienenoord. Het zijn twee voorbeelden van 
projecten die creatieve, enthousiaste Rotterdammers in hun vrije tijd op poten zetten. Wat was hun drijfveer?  
Hoe maakten ze van hun plan werkelijkheid? En welke toekomstdromen hebben ze nog?

FRANS MEIJER
DRIJFVEER
Frans Meijer nam in 2013 het initiatief voor het succesvolle 
Nieuwe Maasparcours. Hij vertelt: “De Nieuwe Maas werd lang 
gezien als scheidslijn tussen Rotterdam-Noord en -Zuid. Bovendien 
waren de kades nogal leeg sinds de verplaatsing van de haven in 
westelijke richting. Dat wilden we verbeteren, want juist met zo’n 
prachtig meanderende rivier dwars door de stad kun je fantas-
tische dingen doen. Water geeft een heel bijzonder karakter aan 
een stad, kijk naar de Thames in Londen en de Seine in Parijs.”

VAN PLAN NAAR WERKELIJKHEID
Frans had al een parcours in gedachten; hij wilde een ronde 
maken die Noord en Zuid aan elkaar verbindt. Hij legde zijn idee 
voor aan vrienden en kennissen: “Ze waren meteen enthousiast en 
begonnen met me mee te denken. Na verschillende 
vergaderingen ontstond een harde kern van vier gedreven 
Rotterdammers die dit plan ook echt gingen uitvoeren. We 
dachten de route tot in detail uit en ontwierpen een speciale 
kaart. Deze hebben we ruim verspreid in Rotterdam. Het sloeg 
meteen aan, en dat merkte de gemeente natuurlijk ook. Binnen vijf 
weken hadden we een motie in de gemeenteraad om van het 
Nieuwe Maasparcours het uitgangspunt te maken voor de 
ontwikkelingen langs de rivieroevers. We kregen een

gemeentelijke projectleider waar we mee konden sparren en  
de plannen konden uitwerken.”  

Inmiddels heeft Frans samen met de gemeente en zijn teamleden 
al een vierde druk van de kaart samengesteld, in zowel het 
Nederlands als het Engels. “Loop een bibliotheek, boekwinkel of 
horecagelegenheid binnen en je ziet ‘m liggen. Er zijn hier en 
daar verschillende trajecten voor fietsen, wandelen of hardlopen 
en je kunt beginnen en stoppen waar je wilt. En mede dankzij het 
uitgebreide watertaxi-netwerk ben je heel flexibel om je route 
naar omstandigheden aan te passen. Het is kortom een echt 
doe-het-zelf parcours.”

TOEKOMSTDROMEN
“Wij hebben ons initiatief vorig jaar overgedragen aan de 
gemeente”, aldus Frans. “Het is nu onderdeel van het programma 
Rivieroevers. Wel blijven we de voortgang kritisch volgen, want 
het Nieuwe Maasparcours moet in de komende jaren verder 
ontwikkelen. Ik hoop bijvoorbeeld dat de tweede brug naar het 
Eiland van Brienenoord er snel komt. Die maakt het mogelijk om 
het bedrijventerrein te omzeilen. Een andere toekomstdroom is om 
alle oevers en bruggen in verschillende kleuren te verlichten, als 
ware de rivier een kunstwerk.” 

“WATER GEEFT
EEN BIJZONDER
KARAKTER AAN
EEN STAD”

FRANS MEIJER EN RINEKE KRAAIJ
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Vincent Taapken, stadsontwikkelaar New Industry Development

“De basis van havenstad Rotterdam ligt aan de Nieuwe Maas. Maar de haven zelf is in de laatste decennia 
steeds meer verplaatst richting de Noordzee. Rotterdam wordt zodoende steeds meer een rivierstad, en dat is 
goed nieuws! Rivieren roepen associaties op met natuur, ontspanning en vrijheid. Als Rotterdam met die 
gedachte in het achterhoofd haar rivieroevers en voormalige stadshavens opnieuw inricht en programmeert,  
dan maak je de stad nóg aantrekkelijker om in te leven. 

Met New Industry lever ik daaraan graag mijn bijdrage. Het rendement voor de stad vind ik minstens zo 
belangrijk als het rendement voor mijn bedrijf. Zo herontwikkelde mijn bedrijf twee prachtige, oude 
fabriekspanden aan de Piekstraat in Feijenoord. Ze staan aan de Nieuwe Maas, en dat maakt ze extra 
bijzonder; water heeft iets magisch. Hetzelfde geldt voor het oude Tropicana, waarvoor ik in 2013 het concept 
voor herontwikkeling bedacht. Daar heb je nu de Aloha Bar en BlueCity.”

RINEKE KRAAIJ
DRIJFVEER
Rineke Kraaij van Kantoor Kraaij werkt als lid van Team Buiten-
plaats Brienenoord aan de herontwikkeling van een oud zomer-
kampgebouw op het Eiland van Brienenoord. “Dat gebouw had 
sinds de jaren ’30 voor onvergetelijke zomerkampen gezorgd en 
werd ook ingezet voor verschillende bijeenkomsten”, aldus Rineke. 
“In de zomer van 2014 organiseerde ik er een werkweek over de 
toekomst van Rotterdam. De toenmalige beheerder zag de 
gedrevenheid van de aanwezigen en dacht: ‘Laat deze 
enthousiaste mensen met veel ervaring alsjeblieft dit gebouw 
overnemen’. Daar hoefden we niet lang over na te denken:  
zo’n bijzonder pand op zo’n bijzondere plek, daar kun je alle 
kanten mee op!”

VAN PLAN NAAR WERKELIJKHEID
Rineke en haar teamleden wilden in eerste instantie aan de slag 
met het bestaande kamphuis, maar bij een bouwtechnische 
keuring bleek het gebouw ‘op’ te zijn. “Een jaar lang hebben we 
het toen nog verhuurd en we hebben wat voorstellingen, lezingen 
en publieke gesprekken georganiseerd. Vervolgens zijn we met de 
gemeente in gesprek gegaan over de mogelijkheden voor 
renovatie of vervanging.” 

De gemeente stelde geld beschikbaar voor de sloop van het pand 
en een startbudget voor de ontwikkeling van iets nieuws. “Samen 
met Superuse Studios hebben we toen een aantal workshops 
georganiseerd waarbij toekomstige gebruikers – zoals Stichting 
ARK, gemeente Rotterdam, de Rotterdamse Schouwburg en SKVR 
– mochten meedenken en -ontwerpen op basis van de oude 
onderdelen van het pand. We hadden de onderdelen met een 
3D-printer op schaal gemaakt waardoor mensen letterlijk konden 
gaan bouwen aan een pand. Inmiddels ligt de fundering er en is 
al het oude materiaal voorbereid op hergebruik. In januari gaan 

we de hoogte in. We werken met een bouwteam van vrijwilligers 
die allemaal een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.”

TOEKOMSTDROMEN
Vol enthousiasme schetst Rineke hoe het nieuwe gebouw op het 
Eiland van Brienenoord eruit komt te zien: “Het wordt een super 
duurzaam pand met een groot groen dak en regenwateropvang. 
Het grootste deel van het gebouw wordt een zaal voor 
bijvoorbeeld theater en lezingen. Een enorme raampartij geeft 
zicht op de rivier. Ook komt er een groot kunstatelier en een 
zogenaamd aanschuifkantoor voor wie een dagje in de natuur  
wil werken.”

“Het oude gevoel van het zomerkampgebouw, dat willen we hoe 
dan ook vasthouden”, benadrukt Rineke. “Het moet een heel 
ontspannen plek zijn waar je niet nadenkt over hoe je eruitziet, 
waar je de verbinding voelt met de natuur en waar je de vrijheid 
ervaart. We hebben een binnen- en buitenkeuken en zowel een 
binnen- als buitenatelier. Die nodigen uit om vooral veel buiten te 
zijn wanneer het weer dat toelaat.” 

“Als straks alles klaar is, kunnen mensen het pand huren voor 
vergaderingen en andere bijeenkomsten. Ook zullen de zomer-
kampen voor kinderen weer terugkeren. Daarnaast bieden we 
iedere vrijdag een mooi programma aan: we starten 's morgens 
met yoga of ochtendgym en eindigen met een kampvuur. 
Daartussenin wordt elke week een programma verzorgd door 
spraakmakende instellingen of mensen uit de stad. Door de 
ontwikkelingen rond onder andere Rivier als Getijdenpark is er 
veel aandacht voor het eiland van Brienenoord. Zo komen er twee 
nieuwe bruggetjes en krijgt het eiland een prachtige getijdengeul. 
Dat maakt het eiland nóg mooier. En ons gebouw mag daaraan 
bijdragen!”

“EEN PLEK WAAR JE
VERBINDING VOELT
MET DE NATUUR”

 “GOED NIEUWS: 
 WE GAAN VAN  
 HAVENSTAD NAAR 
 RIVIERSTAD” 
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DE RIVIERENKARAVAAN: ‘WAT WIL JIJ MET DE RIVIEREN?’
Rotterdammers herken je aan hun ongezouten mening.  
En die vindt de gemeente Rotterdam belangrijk, net als  
de mening van degenen die Rotterdam komen bezoeken. 
Logisch: dát zijn de mensen die van de rivieren en  
oevers willen genieten.  
 
De gemeente ging daarom op pad met de Rivieren-
karavaan: een mobiele bouwkeet, ingericht om in 
gesprek te gaan over de Rotterdamse rivieren. 
Bijvoorbeeld tijdens het Wijnhavenfestival, de Rotte 
Swim en de Wereld Havendagen. Dat leverde 250 
reacties op! De top 4 van genoemde onderwerpen: 
levendige oevers, schone en groene oevers, 
bereikbare oevers en meer voorzieningen aan de 
oevers. Thema’s die allemaal onderdeel zijn 
geworden van de pijlers van het programma 
Rivieroevers.
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ALLE PROJECTEN
IN VOGELVLUCHT
Binnen het programma Rivieroevers zijn 21 projecten gedefinieerd. Van gloednieuwe getijden parken en fietsroutes  
tot de renovatie van stadsparken en aanlegsteigers. Bij alle initiatieven maakt de gemeente optimaal gebruik van het 
enthousiasme en de betrokkenheid van Rotterdammers. Burgers, ondernemers, overheden en maatschappelijke 
partners maken het samen mogelijk om te genieten van al het moois dat de rivieren en de oevers te bieden hebben.
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GEREED
Het project of een eerste fase is uitgevoerd.

UITVOERINGSFASE
De uitvoering vindt nu plaats.

LEGENDA HUIDIGE FASE PROJECTEN

VOORBEREIDINGSFASE
Opdrachtgever, budget en projectorganisatie zijn (nagenoeg) 
geregeld. De uitvoering wordt voorbereid.

VERKENNINGSFASE
Ambities en ideeën zijn uitgesproken. Er is onvoldoende 
budget voor het opstarten van de voorbereiding.

3
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4

NIEUWE MAASPARCOURS

Het Nieuwe Maasparcours is een route langs de Nieuwe Maas, 
bedoeld om te wandelen, fietsen en sporten. En om tegelijkertijd 
te genieten van het prachtige uitzicht op stad en rivier. Dit initiatief 
van vier ondernemende Rotterdammers is door de gemeente 
omarmd en verder gebracht. Zo is langs de route bewegwijzering 
geplaatst en heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen: 
langs de hele route is het nu toegestaan om te fietsen. Ook van  
de promotie van het parcours is werk gemaakt. De gemeente 
verspreidt plattegronden van de route via haar eigen kanalen en 
zoekt daarnaast aansluiting bij bestaande routeapps en -sites.

BALKON AAN DE MAASHAVEN

In 2015 heeft de gemeente een tankstation en bedrijfshallen 
gesloopt en hiermee een bestaand parkje aan de zuidzijde van 
de Maashaven uitgebreid en opnieuw ingericht. Dit Balkon aan 
de Maashaven biedt een mooi uitzicht op de haven en de stad 
Rotterdam. De volgende fase bestaat uit de herontwikkeling van 
een bouwrijp gemaakt voormalig bedrijventerrein met daarbij een 
herinrichting van de kade en de aanleg van een wandelroute. 
Daarmee ontstaat in Rotterdam-Zuid een extra aantrekkelijke plek 
aan de waterkant. De herontwikkeling van het park draagt ook  
bij aan een betere verbinding van de stadswijken met de 
Maashaven. In de toekomst biedt het gebied ruimte voor  
culturele activiteiten en (kleinschalige) evenementen.

HET DOBBEREND BOS

In de Rijnhaven drijven sinds begin 2016 twintig iepen in het 
water. Dit (tijdelijke) dobberende bos is vervaardigd met oude 
boeien uit de Noordzee. Allemaal dragen ze een boom die  
elders in de stad heeft moeten wijken voor werkzaamheden.  
Het dobberende bos geeft de Rijnhaven een vrolijk gezicht,  
zeker wanneer in het voorjaar de eerste bladeren aan de bomen 
groeien. Het principe is bedacht door kunstenaarscollectief 
Mothership. De bomen verbeteren de uitstraling van het haven-
gebied en bieden inspiratie voor de groensector. Bouwen op het 
water en vergroening van steden staan immers steeds meer in de 
belangstelling.

GETIJDENGEUL MALLEGAT

Het Mallegatpark ligt langs de Korte Stadionweg, op de plek van 
de voormalige gasfabriek Feijenoord. Pronkstuk van dit terrein 
aan de Maas is het Cruyff Court ‘Giovanni van Bronckhorst’.  
Van 2013 tot 2016 vond in het Mallegatpark een ingrijpende 
bodemsanering plaats. De herinrichting van het park wordt 
gevolgd door de aanleg van een getijdengeul in de Nieuwe 
Maas. De extra dam langs de oever maakt het Mallegatpark en 
de omgeving nóg aantrekkelijker voor vrijetijdsbesteding.  
De gemeente Rotterdam werkt bij dit project samen met 
Rijkswaterstaat, Wereld Natuur Fonds, Havenbedrijf Rotterdam, 
provincie Zuid-Holland en stichting Ecoshape.
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GETIJDENPARK GROENE  
POORT ZUID

Bij Rozenburg wordt vijf kilometer natuurvriendelijke oever 
gemaakt. Nieuwe langgerekte dammen tussen de kribben zorgen 
voor bescherming tegen stroming en scheepsgolven. Door 
verondieping ontstaat een geleidelijke overgang, die droogvalt  
bij eb en weer onderstroomt bij vloed. Dit milieu is aantrekkelijk 
voor allerlei vissen, vogels en planten. Bij de aanleg van de 
langsdammen en de verondieping wordt gebruik gemaakt van 
overtollig bouwmateriaal en grond, zoals de betonnen voeten van 
de vervangen parkeermeters in Rotterdam. Zo draagt dit project 
zowel bij aan een aantrekkelijke omgeving, mooie natuur als aan 
de circulaire economie.

GETIJDENOEVER NASSAUHAVEN

In de Nassauhaven liggen binnenkort de eerste drijvende woningen 
van Rotterdam: 18 havenlofts. Aan de oostelijke zijde van deze 
voormalige stadshaven wordt nu ook gewerkt aan een getijden-
oever. Omdat Rotterdam een open verbinding met de zee heeft, 
komen eb en vloed tot midden in de stad, en dus ook in de 
Nassauhaven. De nieuwe oever wordt natuurvriendelijk: doordat  
hij trapsgewijs wordt aangelegd, krijgen planten en dieren meer 
ruimte. Daardoor ontstaat in het havenbekken een grotere variatie 
in onder meer de visstand en de vegetatie. De Nassauhaven wordt 
zo een extra bijzondere plek om te wonen en te recreëren.

OMGEVING BLUECITY

Het voormalige zwemparadijs Tropicana staat tegenwoordig 
symbool voor duurzaamheid. Onder de naam BlueCity 
verzamelen zich innovatieve bedrijven die hun reststromen aan 
elkaar koppelen. Hiermee is aan de oevers van de Maas een 
voorbeeldstad ontstaan voor de circulaire economie. Ook het 
omliggende gebied wordt nu aangepakt. De openbare ruimte 
rondom BlueCity wordt heringericht. Delen van de kade worden 
groener en parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk vervangen 
door aantrekkelijke openbare ruimte.

RECYCLED PARK RIJNHAVEN

In de Nieuwe Maas liggen drie winningsplatforms voor plastic, 
om te voorkomen dat dit mee naar zee stroomt. Het gevangen 
plastic wordt gerecycled en gebruikt om bakken met groen van te 
maken. De eerste bakken samen vormen het drijvende Recycled 
Park in de Rijnhaven. Dit park is nu zo’n 150 m2. Het park  
zorgt voor vergroening van de haven, maar biedt ook onderwater 
condities voor natuurontwikkeling. In de toekomst kan het aantal 
winningsplatforms en het Recycled Park vergroot worden.

GETIJDENOEVER KEILEHAVEN

Het Merwe-Vierhavenkwartier heeft zich de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een broedplaats voor jonge ondernemers en 
creatieve geesten. Het gebied wordt nu verder verrijkt met een 
getijdenoever in de Keilehaven. De waterkant gaat getrapt 
aflopen. Daardoor wordt de werking van het getijde voor 
iedereen goed zichtbaar. De oever is zo ontworpen dat die 
doorwaadbaar is via een looppad. Aan dat pad komt ook een 
halte voor de watertaxi: die gaat zorgen voor een snelle 
verbinding tussen de Keilehaven en Rotterdam-Zuid. Op den duur 
moeten wonen en werken in de Keilehaven naadloos op elkaar 
gaan aansluiten.
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GETIJDENPARK EILAND  
VAN BRIENENOORD

Al ruim 25 jaar probeert stichting ARK Natuurontwikkeling meer ruimte te creëren voor wilde natuur. Vaak ontaarden 
discussies over natuur in een wij/zij-discussie. Volgens Gijs van Zonneveld van ARK is dit een schijntegenstelling. Natuur 
kan aspecten als economie en recreatie juist versterken. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de geplande aanleg van een 
getijdenpark aan het Eiland van Brienenoord.

Binnen het regionale programma Rivier als Getijdenpark werd het 
Eiland van Brienenoord al snel als een grote kans gezien. Dit is 
immers nu al een natuureiland, met aan de zuidkant mooie 
overgangen van het land naar het water. ARK en het Wereld 
Natuur Fonds besloten het voortouw te nemen bij de ontwikkeling 
van een getijdenpark. Tot juli 2017 vertegenwoordigde Gijs in  
dit project beide organisaties. “Om te beginnen zijn we de 
mogelijkheid gaan onderzoeken om meer getijdennatuur op  
het eiland te krijgen”, vertelt hij. “Niet alleen de gemeente en 
Rijkswaterstaat, ook de volkstuinvereniging en lokale bewoners en 
bedrijven bleken enthousiast. Na het uitwerken en bespreken van 
diverse scenario’s worden op dit moment de schetsen uitgewerkt 
tot een definitief ontwerp.”

VARIATIE
Het getijdenpark zal niet alleen nieuwe kansen bieden voor 
planten en dieren; het eiland wordt ook extra aantrekkelijk voor 

de mens. “Zelfs een korte wandeling door de natuur kan mensen 
heel veel energie geven.” Nu al kunnen bezoekers hierbij Schotse 
Hooglanders tegenkomen. Tijdens inspraakbijeenkomsten werd 
duidelijk uitgesproken dat deze grazers voor het eiland behouden 
moeten blijven. “En dat kan ook; juist variatie is voor de natuur én 
natuurbeleving belangrijk.”   

Volgens Gijs kan het getijdenpark ook gaan bijdragen aan trots 
en bewustwording. Dat Rotterdam aan de monding van een grote 
rivier ligt, is immers heel bepalend voor de stad. Sterker nog:  
heel Nederland is gebouwd onder invloed van de dynamiek van 
rivieren. “Bij het getijdenpark bootsen we natuurlijke processen 
na, op hele kleine schaal en in een omgeving die eeuwenlang is 
bepaald door stedelijke processen. Dat maakt het project 
technisch uitdagend, maar ook heel mooi en passend bij 
Rotterdam.”

 “EEN KORTE WANDELING  
 DOOR DE NATUUR KAN 
 VEEL ENERGIE GEVEN” 
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GROTEKERKPLEIN

Na een recente renovatie is het Grotekerkplein nu een groene oase 
in het hart van de stad. Onder het gras ligt lavagesteente: die geeft 
het regenwater vertraagd af aan de grond eromheen en ontziet 
daarmee de riolering. Het teveel aan water stroomt via een over-
stort direct in de Delftsevaart. De kade wordt opnieuw ingericht.  
In de nieuwe situatie worden er trappen en een brede vlonder 
gecreëerd. De verbinding tussen Grotekerkplein en water wordt 
versterkt door het water toegankelijk te maken middels het plaatsen 
van een trap met (zit)treden naar de lager gelegen vlonder.  
Kano’s en bootjes kunnen eenvoudig aanleggen. Hiermee wordt  
de verbinding versterkt tussen bron en dam van de rivier de Rotte.

VAARKNOOPPUNTEN NETWERK

Sinds kort beschikken de Rotterdamse vaarwateren over een 
laagdrempelig bewegwijzeringssysteem. Plattegronden en 
knooppuntenbordjes maken de vaarmogelijkheden bij een breder 
publiek bekend en zetten de pleziervaart in Rotterdam letterlijk op 
de kaart. Het vaarknooppuntennetwerk is geschikt voor 
bijvoorbeeld motorkajuitboten, sloepen en kano’s en is ook 
beschikbaar op een papieren plattegrond. Het Rotterdamse 
vaarnetwerk sluit aan op het regionale vaarnetwerk richting Delft, 
Gouda, Midden-Delfland en het Groene Hart, en daarmee ook op 
de rest van Nederland. Er gaat gewerkt worden aan een 
vaarverbeterplan.

LOOP- EN FIETSROUTE ROTTE

De kades van de Rotte spelen een belangrijke rol bij de koppeling 
van de stad aan het buitengebied. De gemeente wil de populaire 
fiets- en looproute langs de Rotte graag doortrekken vanaf de 
A20 tot aan het centrum. Uitgangspunt is dat er een aantrek-
kelijke, continue en groene route ontstaat om langs de Rotte te 
fietsen, wandelen en skaten. Op bepaalde plekken wordt het 
fietspad ook verbreed, zodat fietsers zich comfortabeler kunnen 
verplaatsen tussen het buitengebied en de stad Rotterdam.  
Op de kade bij het Schutterskwartier is met deze route een  
begin gemaakt.

AANLEGPLEK PLEZIERVAART

Ontwikkeling van pleziervaart is een belangrijk middel om meer 
bezoekers naar de stad te trekken. Bovendien vergroot plezier-
vaart de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad. De 
gemeente streeft er dan ook naar om het centrum van de stad 
beter aan te sluiten op het vaarnetwerk. In dat kader is in het 
Laurenskwartier bij de Lombardkade een nieuwe aanlegsteiger 
aangelegd. Bootjes kunnen daardoor over de Rotte naar het 
buitengebied varen. Tegelijkertijd is de steiger een aanlegplek 
voor passanten. Die kunnen via de Lombardkade gebruik maken 
van het grote horeca-aanbod aan de Binnenrotte. De nieuwe 
aanlegsteiger heeft ook drie ligplaatsen voor huursloepen.

10 GETIJDENPARK MAASHAVEN 17 LEUVEKOLK&

Het Havenbedrijf is onder meer betrokken bij de herinrichting van 
de Leuvekolk. In de toekomst moet de Rotte hier weer worden 
verbonden met de Nieuwe Maas, net als vroeger. Om dit te 
realiseren wordt gekozen voor een integrale aanpak. Het gebied 
wordt als geheel opnieuw ingericht en krijgt aantrekkelijke oevers, 
een waterinlaat en een zogenaamde vispassage. Hiermee 
verbetert de waterkwaliteit en ontstaan nieuwe mogelijkheden 
voor migratie van verschillende vissoorten.

LEUVEKOLK
“In heel Nederland zijn steeds minder plekken waar rivieren en 
achterland nog samenkomen”, weet Robbert. “Gemalen en 
sluizen beperken de vissentrek. Dat geldt ook voor de Rotte.” 
Trekvissen als paling en aal groeien op achter de dijken, zowel in 
boezems en sloten als in de Rotte zelf. Na de herinrichting van de 
Leuvekolk kunnen die weer makkelijker doortrekken naar de 
Maas, en bereiken ze vanuit de zee eenvoudiger het binnenland. 
“Trekvissen hebben voor elk levensstadium een andere favoriete 
plek; voor een goede visstand moeten alle schakels in de keten 
kloppen. Via de Leuvekolk creëren we betere omstandigheden 
voor voortplanting en dragen we bij aan vergroting van de 
populatie.”  

Het project wordt gedragen en gefinancierd door het Havenbedrijf 
Rotterdam, de Hoogheemraadschappen van Schieland en 
Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam. Deze 
integrale aanpak zorgt voor een breed draagvlak, maar vergt ook 
extra inspanningen. “Bij dit project besteden we veel aandacht 
aan de integratie van de vispassage in de omgeving. Tegelijkertijd 
vraagt elke vispassage om een heel specifieke inrichting. De 
combinatie van ecologische en bouwkundige aspecten maakt van 
de Leuvekolk een uitdagend project.” 

GETIJDENPARK MAASHAVEN
Zo’n integrale aanpak is ook te vinden op een andere locatie 
waar het Havenbedrijf actief is. In de Maashaven leidt een 
herindeling van de ligplaatsen voor binnenvaartschepen tot de 
mogelijkheid een nieuw getijdenpark aan te leggen. Daarmee 
ontstaan meer natuurlijke, geleidelijke overgangen van land naar 
water. Getijdenparken zijn volgens Robbert van groot belang 

voor de ecologische waterkwaliteit, zeker in een sterk verstedelijkt 
gebied als Rotterdam. “In het gebied dat bij eb droogvalt, vind je 
bijvoorbeeld kreeftjes, krabbetjes en algen: belangrijk voedsel 
voor allerlei soorten vissen en vogels. Door ook op andere 
plekken aan de Maas getijdenparken aan te leggen, ontstaat een 
keten die gezamenlijk de vis- en vogelstand kan helpen 
verbeteren. Voor vissen hebben getijdenparken nog een extra 
voordeel: vergeleken met de huidige diepe kademuren, bieden ze 
veel betere schuilplekken tegen stroming en golfslag.”

Robbert benadrukt de educatieve waarde van het project. “Het 
park kan mensen bewuster maken van de betekenis van eb en 
vloed. Niet alleen voor de natuur, maar ook voor de veiligheid. 
Een getijdenpark zorgt bij hoogwater voor golfbreking en draagt 
daarmee bij aan een toekomstbestendige regio. Dat verhaal 
willen we actief gaan vertellen, bijvoorbeeld tijdens excursies en 
in een bezoekerscentrum.” 

GERECYCLED MATERIAAL
Voor de aanleg van het Getijdenpark Maashaven is veel opvul-
materiaal nodig: daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van 
zand dat vrijkomt bij de projecten in de Rotterdamse haven.  
Zo levert de haven ook een bijdrage aan de circulaire economie. 
Dit illustreert volgens Robbert dat stad en haven elkaar nodig 
hebben. “De stad wil nieuwe woningen bouwen en ook de haven 
wil zich blijven ontwikkelen. Dit project laat zien dat we 
uiteindelijk hetzelfde willen: tevreden Rotterdammers die vlakbij 
de haven kunnen wonen. Met een getijdenpark kunnen we als 
haven zelfs actief bijdragen aan het woonplezier.”

 “VOOR GOEDE VISSTAND         
 MOETEN ALLE SCHAKELS 
 IN DE KETEN KLOPPEN” 

Robbert Wolf werkt als adviseur natuur en milieu bij het 
Havenbedrijf Rotterdam. Hij adviseert zijn collega’s en 
bedrijven over verschillende milieuaspecten en heeft 
hierbij ook een pro-actieve rol. Het Havenbedrijf vindt het 
vanuit duurzaamheid belangrijk om, samen met diverse 
partners, een bijdrage te leveren aan natuurbehoud en 
-ontwikkeling. De projecten in het programma 
Rivieroevers zijn hiervan een goed voorbeeld.

 “MENSEN BEWUSTER 
 MAKEN VAN BETEKENIS 
 EB EN VLOED” 
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LINKER ROTTEKADE

Langs de Linker Rottekade wordt meegelift met de vernieuwing en 
verschuiving van de trambanen door de RET aldaar. Hierdoor 
kunnen brede fietsstroken worden gerealiseerd aan beide zijden 
van de weg. Langs de Rotte komt een bredere groene route voor 
wandelen, hardlopen en skaten.

BOCHTAFSNIJDING SCHIE

Net als de Nieuwe Maas en de Rotte kan de Schie beter benut 
worden om Rotterdam nóg levendiger, aantrekkelijker en 
natuurlijker te maken. De prachtige routes over en langs de Schie 
zijn nog lang niet bij iedereen bekend; verbetering van de 
vaarroute kan het recreatief gebruik van de rivier stimuleren.  
Een voorbeeld hiervan is de bochtafsnijding bij Overschie.  
Samen met de gemeenten Rotterdam en Schiedam en met het 
Hoogheem raadschap van Delfland legt de provincie Zuid-Holland 
een nieuwe vaarweg aan. Daarmee verdwijnen twee haakse 
bochten in de Delftse Schie. De nieuwe vaarweg biedt de 
scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio.
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LOMBARDKADE

De Rotte heeft historische betekenis, prachtige plekken langs het 
water en de potentie van een doorgaande structuur met loop- en 
fietsroutes. De fysieke barrières op de kruisingen met de 
Lombardkade zijn de grootste knelpunten op de aan te leggen 
fiets- en looproute langs de oostkant van de Rotte. De komende 
jaren worden deze knelpunten op de Lombardkade aangepakt 
zodat deze doorgaande loop- en fietsroutes gerealiseerd worden.
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CROOSWIJKSEBOCHT

Ongeveer vijf jaar geleden richtten Carol Hol en Marja de Bruyn samen met een groep bewoners en lokale ondernemers 
de stichting Plezierrivier De Rotte op. Met een klein werkteam en een groot netwerk speelt deze enthousiaste club een 
belangrijke aanjaagfunctie bij de versterking van de Rotte en haar omgeving. Het aanpakken van de Crooswijksebocht is 
hierbij een belangrijk speerpunt.

De uitvoering van de verschillende verbeterprojecten ligt vooral bij 
de gemeente, het bedrijfsleven en andere partners. De stichting 
heeft als belangrijkste doel om te agenderen, adviseren en 
activeren. In eerste instantie zijn hierbij negen sleutelplekken 
aangewezen, waarvan de Crooswijksebocht de grootste prioriteit 
heeft. “Op deze locatie bij de begraafplaats komt voor ons alles 
samen”, vertelt Carol. “Het is de schakel tussen Rotterdam en het 
buitengebied en een gebied waar veel werk te verzetten is.” 

NIEUWE RECREATIEMOGELIJKHEDEN
Eén van de eerste initiatieven is de renovatie van een aantal  
oude panden in Crooswijk. Woonstad Rotterdam heeft zich hier 
inmiddels over ontfermd. In het toekomstperspectief voor de 
binnenstedelijke Rotte, dat gemaakt is door onder andere DELVA 
Landscape Architects, is de visie op de openbare ruimte verder 
uitgewerkt. De rivieroevers worden verbreed en de kade wordt in 
zijn geheel opnieuw ingericht. Ook de waterkwaliteit ziet Carol 

graag omhoog gaan. Daarmee wordt het aantrekkelijker om ook 
in het binnenstedelijke deel van de Rotte te zwemmen en ontstaan 
er bovendien nieuwe recreatiemogelijkheden. “We onderzoeken 
onder meer de mogelijkheid van een ‘outdoorstation’. Hier kunnen 
mensen bijvoorbeeld een kano huren, of een kano retourneren die 
ze eerder hebben gehuurd in een outdoorcentrum in het 
buitengebied.”

Uiteindelijk moet het karakter van de buitenstedelijke Rotte 
worden doorgetrokken naar Rotterdam, zodat daar dezelfde 
parkachtig sfeer ontstaat als in de Rottemeren. “We willen dat 
mensen vanuit de stad makkelijker het buitengebied in kunnen 
trekken, en andersom. Die wisselwerking zal kansen bieden voor 
ondernemers langs de gehele route.” Geld wat hiermee verdiend 
wordt, kan vervolgens weer worden geïnvesteerd in nieuwe 
voorzieningen.

 “DE BELEVING VAN DE 
 ROTTEMEREN WILLEN WE 
 OOK IN DE STAD” 
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GROTE KERK OVERSCHIE EN 
LANDGOED DE TEMPEL

Direct ten noorden van Rotterdam ligt tussen de Rotte en 
de Schie prachtig open polderland. De komende jaren 
gaat Natuurmonumenten hier samen met de gemeente 
en lokale boeren ruim baan geven aan natuur en 
recreatie. Programmamanager Bob Hartog van 
Natuurmonumenten legt uit hoe de gemeentelijke 
ambities voor de noordrand van Rotterdam mooi 
samenkomen met het programma Rivieroevers. 

Dwars door het polderlandschap, van de Rotte naar de Schie, 
legt de gemeente op dit moment het Polderpad aan. Langs dit 
nieuwe fietspad én direct aan de Schie ligt op een strategische 
plek landgoed De Tempel. “Vanuit Rotterdam is het dé poort 
naar Midden-Delfland”, weet Bob. “Onder meer met een 
nieuwe aanlegsteiger kunnen we hier nog veel meer van 
profiteren.” Betere verbindingen voor de pleziervaart gaan 
volgens hem samen met respect voor de enorme erfgoed-
waarde van de Schie. “Rotterdamse historische hotspots als 
Delfshaven, Oud-Overschie en landgoed De Tempel liggen niet 
toevallig langs de Schie. Veel mensen zijn zich er niet van 
bewust, maar als vaarroute is de Schie door de eeuwen heen 
van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de stad. 
Fietsend of varend langs de rivier kun je die rijke geschiedenis 
heel goed beleven.” 

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
Op landgoed De Tempel vinden bezoekers onder meer een 
prachtige beeldentuin en de oudste eik van de stad. Wel 
kampt het rijksmonument al jaren met achterstallig onderhoud. 
Hiervoor hebben de gemeente en Natuurmonumenten een 
ambitieus herstelplan opgesteld. “Samen met een groep 
enthousiaste vrijwilligers zijn we in 2017 gestart met de 
uitvoering. Met dit herstel krijgt De Tempel een nóg 
belangrijkere positie in het polderlandschap.”

 “LANGS DE SCHIE KUN 
 JE DE GESCHIEDENIS 
 BELEVEN” 
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ONDERNEMEN ZIT 
IN HUN BLOED

“JE KUNT HELEMAAL
HET CENTRUM

IN VAREN”

Rotterdammer LAURENS KAMERLING heeft een helder doel voor ogen:  
iedereen laten genieten van sloepvaarten over de Rotte. 

“De Rotte is al een prachtige rivier op zich”, vindt Laurens, “maar 
je kunt via deze rivier ook fantastische plekken bereiken. Denk 
aan het Bergse Bos en de Rottemeren, maar ook het centrum van 
Hillegersberg en Rotterdam.” Omdat Laurens weet dat niet 
iedereen een sloep kan of wil kopen, richtte hij botendeelbedrijf 
Geen Boot Wel Varen op. “Het begon als een lollig handeltje in 
het verzorgen van vaarten in boten van mijn vrienden en familie. 
Dat werd steeds populairder en professioneler, en in 2014 startte 
ik – met hulp van crowd funding en lokale particulieren – samen 
met drie vrienden een officieel bedrijf.” 

ERVARING BOVEN BEZIT
De eerste aanlegplaats ontstond in 2015 aan de Bergse Plas in 
Hillegersberg, aan de steiger bij Wine Bar Mendoza. “In het 
begin verzorgden we met name complete vaarten, tegenwoordig 
zetten we steeds meer in op deelsloepen.” Die omslag heeft 
verschillende redenen: “We merken dat mensen steeds sterker 
ervaringen boven bezit stellen. Ze willen wel graag zelf vrij 
kunnen varen, maar hoeven niet per se een eigen sloep, onder 
andere omdat dat allerlei lasten meebrengt. Bij ons reserveren ze 
gewoon online een ruime sloep, die ze kunnen starten met hun 
telefoon. Wij zorgen dat de sloepen schoon, goed onderhouden 
en helemaal vaarklaar zijn. De klant hoeft alleen nog te genieten. 
Daarnaast is het natuurlijk gunstig voor het klimaat als niet 
iedereen een eigen boot gebruikt en onderhoudt. Des te meer 
omdat die van ons allemaal elektrisch varen.” 

SLOEPEN IN ROTTERDAM CENTRUM
“Al snel klopte de gemeente Rotterdam bij ons aan. Samen zijn 
we gaan nadenken over een aanlegsteiger met sloepen in het 

centrum van Rotterdam, aan de Lombardkade. Heel veel mensen 
weten namelijk niet dat je van buiten de stad helemaal het 
centrum in kunt varen, en dat je vanuit het centrum prachtige 
recreatiegebieden kunt bereiken. Samen met een projectmanager 
vanuit de gemeente hebben we de steiger aan de Lombardkade 
gerealiseerd – onze tweede aanlegplaats.” 

GEBUNDELDE KRACHTEN 
“Zeker in het centrum weten nog steeds maar weinig mensen dat 
je achter Café van Zanten in een sloep kunt stappen om een 
ontspannen vaart te maken”, weet Laurens. “Het zou mooi zijn als 
dat beter bekend wordt. Dat is niet alleen voor ons prettig, maar 
ook voor Rotterdam: meer reuring op en rond de Rotte.” Volgens 
Laurens is de samenwerking met de gemeente daarin essentieel. 
“Ik help de gemeente om binnen het programma Rivieroevers de 
projectdoelen te behalen. En andersom helpen ze ons natuurlijk 
met onze doelen!”

Niet lullen maar poetsen. Die gevleugelde uitspraak brengen Rotterdammers keer op keer in praktijk. 
Zo ook Laurens Kamerling, Klaasjan Krook en Willem de Klerk. Langs en op de Rotte en Nieuwe Maas 
startten zij succesvolle ondernemingen. Ondernemingen die zorgen voor werkgelegenheid, 
levendigheid en gezonde natuur.

“VAREN OVER DE ROTTE, DAT IS ULTIEM GENIETEN 
VAN HET ROTTERDAMSE WATER EN DE OEVERS” 

 “DE KLANT HOEFT 
 ALLEEN NOG 
 TE GENIETEN” 
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REBELZ AAN DE ROTTE: het lijkt ‘gewoon’ een sfeervol restaurant, maar het is veel meer dan dat.  
Hier werken ex-gedetineerde vrouwen aan hun toekomst als kok, gastvrouw of bediende.

“In Rotterdam zijn relatief weinig terrassen in de zon, en aan de 
rivieroevers zijn er al helemaal weinig”, weet Willem. “Dat 
Rotterdammers dat missen, merkten we direct toen we zo’n vijf 
jaar geleden het oude ‘Illegale Visrestaurant’ omtoverden tot A La 
Plancha. We wilden Spaanse, Marokkaanse en Zuid-Amerikaanse 
restaurantjes nabootsen, waar verse vis in de openlucht op de 
zogenoemde Plancha wordt gebakken. Wijntje erbij, de Maas 
vlak naast je en een perfect zicht op de skyline van Rotterdam. 
Wat wil je nog meer?”

Willem vertelt dat lokale inwoners en ondernemers belangrijke 
bijdragen leveren aan het restaurant. “Onze broden, groenten, 
wijn en natuurlijk de vis halen we uit de buurt. Maar ook de 
medewerkers komen voornamelijk uit de buurt. We hebben heel 
verschillende mensen in dienst. Van jongeren tot oude schippers 
tot vluchtelingen en daklozen.” 

VAN A LA PLANCHA NAAR BLUECITY
Toen A La Plancha zo succesvol bleek, gingen Willem, Frank en 
Hans op zoek naar kansen om deze succesvolle manier van 
horeca aanbieden het hele jaar door toe te passen. “We wilden 
bijvoorbeeld een horecagelegenheid creëren in het oude 

Tropicana. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan, maar als mede-
aandeelhouder van vastgoedbedrijf Workspot werd ik wel 
betrokken bij BlueCity, dé ontmoetings- en werkplek voor 
circulaire bedrijven. Ik denk mee over de exploitatie van dit 
bijzondere pand.” 

“REBELZ AAN DE ROTTE HELPT EX-GEDETINEERDE 
VROUWEN ÉCHT VERDER” 

“ROTTERDAM BIEDT 
KANSEN TE OVER 
VOOR ENTHOUSIASTE 
ONDERNEMERS” “HET WATER 

 GEEFT EEN GEVOEL 
 VAN RUIMTE EN 
 VRIJHEID” 

 “WIJNTJE ERBIJ  
 EN PERFECT ZICHT. 
 WAT WIL JE NOG 
 MEER?” 

‘Hoe zetten we het Noordereiland positief op de kaart?’  
Dat was de vraag die de gemeente Rotterdam ongeveer  
vijf jaar geleden stelde aan bevlogen ondernemers. Hans 
Mosselman van de Cultuurbrigade bedacht het concept  
van A La Plancha, dat hij samen met zijn broer Frank 
Mosselman en vriend Willem de Klerk uitdacht en opzette. 
Sindsdien hebben de mannen voor iedere zomer een 
nieuwe, tijdelijke horecavergunning nodig. “Al onze 
voorzieningen zijn daarom ook tijdelijk”, vertelt Willem. 
“Een beetje zoals op festivals. Inmiddels zijn we toe aan 
meer permanente voorzieningen, maar dan hebben we een 
andere vergunning nodig. Die is vanwege verschillende 
risico’s helaas een stuk moeilijker te krijgen.”

Ondernemen is de grootste passie van WILLEM 
DE KLERK. En dan het liefst op zo’n manier 
dat het sociaal-maatschappelijke waarde heeft. 
Hij zette zijn passie onder andere in voor 
A La Plancha en BlueCity.

Klaasjan Krook, een van de initiatiefnemers, vertelt: “Ik droomde 
ervan om een organisatie te leiden met maatschappelijke 
verantwoordelijkheid als serieus deel van het bedrijfsmodel. Per 
toeval kwam ik in 2015 Karin Nijman tegen. Ze was toen HR-
consultant en vertelde mij dat ex-gedetineerde vrouwen vaak 
moeilijk re-integreren. Een leer-werkrestaurant zou deze doelgroep 
kunnen helpen, dacht ze. Ik was meteen enthousiast: dit helpt 
vrouwen écht verder. Ze hebben een boeiende dagbesteding, 
volgen een topopleiding én ze krijgen vanaf werkdag één goed 
betaald. Plus: na het traject is de kans op een baan enorm.”

Samen werkten Klaasjan en Karin het idee uit, met hulp van onder 
andere de gemeente, het ministerie van Justitie en verschillende 
fondsen. “Via-via kwamen we in contact met Maher al Sabbagh, 
een ongelofelijk goede Syrische chef-kok die met ons meedacht 
over de keuken. En de Horeca Academie bood aan om bij ons op 
locatie een volledig geaccrediteerde opleiding te geven die leidt 
tot een regulier MBO-diploma.” 

PAL AAN DE ROTTE
Klaasjan en Karin zijn gaan zoeken naar een geschikt pand, en 
kwamen tot hun grote vreugde terecht bij het oude pand van Kitsch 
& Kunst. “Een gaaf pand pal aan de Rotte”, beschrijft Klaasjan. 
“Het water geeft een gevoel van ruimte, van vrijheid. Maar ook  
de natuur eromheen zorgt voor een zorgeloze, positieve vibe.  
We wisten meteen: dit is dé plek. Kunstenaars Iris Roskam en Arno 
Coenen, bekend van het plafondkunstwerk voor De Markthal, 
ontwierpen het interieur. In maart 2016 openden we onze deuren.”

Of Klaasjan nog toekomstdromen heeft? “Zeker! We willen de 
capaciteit van Rebelz aan de Rotte vanaf het komende terras seizoen 
uitbreiden met een sfeervol waterterras op de Rotte. Zo dragen  
we bij aan het verlevendigen van de Rotte en omgeving,  
zoals geformuleerd in het programma Rivieroevers.”
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WATERTAXI

Wim de Jong, freelance journalist, maakt verhalen  
over de Watertaxi en de Nieuwe Maas

“Een paar jaar geleden klopten de eigenaren van Watertaxi Rotterdam 
bij mij aan; het bedrijf moest online beter zichtbaar worden. De watertaxi 
en de Nieuwe Maas zijn uniek en zitten boordevol verhalen, bijvoorbeeld 
van al die verschillende mensen die in de haven werken, beleidsmakers, 

buitenlandse bezoekers, bekende Rotterdammers en dagjesmensen. Die verhalen ben ik gaan verzamelen en ze 
verschijnen nu op de website van de Watertaxi. Zo slaan we twee vliegen in één klap: positieve aandacht voor 
Watertaxi Rotterdam, én journalistieke aandacht voor de Maas en haar oevers. Ook de in samenwerking met de 
gemeente georganiseerde Fotowedstrijd Rotterdam droeg daaraan bij – die leverde 1279 mooie inzendingen 
op over wonen, werken en recreëren op en aan de Maas. Een aantal foto's van deze fotowedstrijd zijn te zien 
op pagina 4-5. Winnaar werd Kees Schinkel en de beste foto’s zijn tentoongesteld in Verhalenhuis Belvédère en 
in de hal van De Rotterdam.”

 “IEDEREEN DIE IN EEN 
 WATERTAXI STAPT, 
 RAAKT VERKNOCHT AAN 
 DE NIEUWE MAAS EN 
 HAAR OEVERS” 
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“CONTACT TUSSEN
WATER EN LAND
VERGROTEN”

FLORIAN BOER | DE URBANISTEN
De Nieuwe Maas krijgt een nieuwe positie in Rotterdam. En Florian Boer, stedenbouwkundige en 
eigenaar van ontwerpbureau De Urbanisten, werkt daar graag aan mee. 

“De Nieuwe Maas kent getij, en dat is echt uniek”, vertelt Florian. 
“Juist in zo’n grote, robuuste stad als Rotterdam is het bijzonder 
om de kracht van de natuur zo sterk te ervaren. Het is dus maar 
goed dat er steeds meer nagedacht wordt over hoe dit te 
benutten. Getijdenparken bieden kansen te over.” 

RAAMWERK VOOR INITIATIEVEN
In 2016 tekenden verschillende stakeholders, waaronder 
verschillende gemeentes, de provincie, het Havenbedrijf en het 
Wereld Natuur Fonds, een intentieovereenkomst voor 
getijdenparken in Rotterdam. “Aan De Urbanisten en Strootman 
Landschaparchitecten was de taak om op basis van alle wensen 
en ideeën een raamwerk te maken”, blikt Florian terug. “Dat 
raamwerk biedt een overkoepelend verhaal en geeft richting aan 
alle losse initiatieven die ontstonden en nog steeds ontstaan.”

In het raamwerk staan onder andere vier karakteristieken om 
rekening mee te houden: “Er zijn specifieke getijdenmilieus met 
allemaal unieke eigenschappen, de hydrodynamiek van de rivier 
moet benut worden voor optimaal contact tussen water en land, 
en de aangrenzende landschappen hebben een belangrijke rol. 
Ook de stedelijke context mag je natuurlijk niet vergeten als je een 
getijdenpark maakt.” 

INSPIRATIEBRON
De vier karakteristieken geven samen met zes ontwerpprincipes 
richting aan initiatieven omtrent getijdenparken. “Het idee van 

ophogen van ondiepe oevers of afgraven van hoger gelegen land 
– om het contact tussen land en water te vergroten – vormt het 
basisprincipe. De andere ontwerpprincipes gaan onder andere 
over de mix van natuur en cultuur en het bouwen van en met 
natuur.”  

In het raamwerk staan ook kansen geformuleerd; die dienen ter 
inspiratie. “Deze bijzondere parken maken het bijvoorbeeld 
mogelijk om stad en natuur samen te brengen. De Nieuwe Maas 
heeft veel open, harde kades die weinig uitnodigend zijn. En 
toegang tot het water bieden ze al helemaal niet. Door oevers te 
verzachten, komt het water dichterbij en ontstaat er ruimte om de 
dynamiek van de rivier te beleven. Bovendien maak je de rivier zo 
toegankelijker en aantrekkelijker voor allerlei diersoorten.” 
Volgens Florian kennen getijdenparken nog veel meer voordelen: 
“Denk aan woningbouw in groene omgevingen en voedsel 
produceren in eigen rivier. Maar ook aan gezellige strandjes en 
biologielessen midden in de natuur.”   

ROTTERDAMS LEF
Rotterdammers een andere perceptie van de Nieuwe Maas geven. 
Dat is wat Rotterdam volgens Florian bereikt met getijdenparken. 
“Tot nu toe kéken we vooral naar de Maas. Maar stukje bij beetje 
gaan we er ook echt iets mee dóen. Ik hoop in de komende jaren 
op wat meer Rotterdams lef. Want op kleine plekken wordt er 
voorzichtig geëxperimenteerd met getijdenparken, maar volgens 
mij kan dat nog veel meer."

RIVIEREN VAN DE TOEKOMST

Artist impression Rivier als getijdenpark | de Urbanisten
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Artist impression Leuvekolk | DELVA Landscape Architects / Urbanism

Landschapsarchitect Steven Delva speelt met zijn bedrijf DELVA Landscape Architects een belangrijke rol 
voor de Rotterdamse rivieren. DELVA is onder andere verantwoordelijk voor het Toekomstperspectief 
binnenstedelijke Rotte. 

“Autoluwe kades. Water met een veel betere kwaliteit. Haventjes 
voor sloepen. Horeca op de kades.” Steven somt wat kernpunten 
op uit het Toekomstperspectief binnenstedelijke Rotte. Het 
document vloeit voort uit het Programma Rivieroevers 2015-2018, 
waarin de uitdagingen en kansen van de Rotte benoemd zijn en 
prioriteit gegeven wordt aan het binnenstedelijk gebied. Steven 
vertelt: “De gemeente wil de Rotte als centrale buitenruimte 
benutten om de uitstraling van en leefkwaliteit binnen Rotterdam te 
versterken. Samen met hen, ingenieursbureau Witteveen+Bos en 
strategieontwikkelaar Skonk maakten we een plan om deze 
doelen optimaal na te streven.” 

DE ROTTE IS EN BLIJFT UNIEK
“Wat centraal staat in ons plan, is dat de Rotte uniek moet blijven. 
Je moet kunnen zien dat de rivier anders is dan bijvoorbeeld de 
Maas. We hebben daarom speciale deksloven – bedekking van 
de kadewanden – ontworpen. Die zijn belangrijker dan veel 
mensen denken: na de wederopbouw werden de deksloven als 
een van de eerste dingen weer aangelegd. Voor de speciale 
Rotte-deksloven in het centrum gebruiken we het materiaal en de 
vormgeving van de wederopbouw. Ze krijgen unieke vormen en 
markeren bijzondere plekken. In het vervolgproces zal blijken 
waar en in welke detaillering de deksloof toegepast kan worden 
mede in het licht van de investerings- en onderhoudskosten.”

WATERPLAN VOOR KWALITEIT EN VEILIGHEID
De nieuwe deksloven zien er niet alleen mooi uit, maar voeren 
ook overtollig water uit de stad af. “Regenwater verzamelt zich op 
de trottoirs en fietspaden in een molgoot, en door kolken en 
buizen komt het in de Rotte terecht. Om de doorstroom naar de 
Maas te verbeteren, passen we de inlaat aan bij de Leuvehaven. 

Zo doen we meteen iets aan de slechte waterkwaliteit; de verblijfs-
duur van het water is meer dan 100 dagen en dat is funest voor 
de waterecologie. Met de aanpassing van de waterinlaat wordt 
de verblijfsduur van het water teruggebracht naar circa een week. 
Door ook nog eens een vispassage te maken en voor bodem-
begroeiing te zorgen, zal de kwaliteit echt flink verbeteren.”

LEVENDIG EN GROEN
“De meer technische, vaak onzichtbare ingrepen hebben 
uiteindelijk effect op wat je wél ziet”, weet Steven. “Verbeter je de 
Rotte, dan wordt vastgoed op de kades bijvoorbeeld meer waard. 
Bedrijven zullen zich er gaan vestigen – denk aan horeca, 
bootverhuur, et cetera.” Om recreanten aan te trekken, worden de 
kades autoluw en de rivieren ideaal voor boten. “Met een mooie 
fiets- of wandeltocht langs of boottocht over de Rotte kom je vanuit 
Rotterdam op een ontspannen manier in het ommeland, en 
andersom. Om de routes nóg mooier te maken, is meer groen 
nodig.”

EERSTE STAP IS GEZET 
“Tijdens de wederopbouw zorgde de Rotte ervoor dat bouw-
materialen de stad in kwamen. Het was een soort achterkant van 
de stad en dat is het altijd gebleven. Zonde, want je kunt juist zó 
veel moois met deze unieke rivier. Een rivier als de Rotte moet je 
niet beschouwen als een bak water die nu eenmaal handig ligt. 
Gelukkig ziet de gemeente Rotterdam dat in. Als een van de 
partners ben ik apetrots dat ik mag meewerken aan verbetering. 
De eerste uitvoering is inmiddels een feit: het Grotekerkplein is nu 
een mooi park waarvan de Rotte deel uitmaakt – echt een  
co-creatie van de gemeente en particuliere ondernemers.”

STEVEN DELVA | DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS

“JE KUNT ZO VEEL
MOOIS MET
DEZE RIVIER”
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BLIK OP DE  TOEKOMST

Rotterdam bestaat dankzij de Rotte. En nog steeds is deze rivier 
– inclusief de oevers – ontzettend belangrijk voor de stad. Maar 
de Rotte is niet overal even zichtbaar en aantrekkelijk; met name 
in de binnenstad is verbetering mogelijk. De oevers zijn stenig en 
nodigen nog onvoldoende uit tot recreëren en ondernemen. Dat is 
een gemiste kans. 

Om de Rotte van bron tot dam aantrekkelijker te maken en  
beter te benutten, is het Toekomstperspectief binnenstedelijke  
Rotte gemaakt. Niet alleen door de gemeente Rotterdam, maar 
samen met DELVA landscapearchitects, Stichting Plezierrivier 
de Rotte, Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, het recreatieschap Rottemeren en een groot 
aantal ondernemende Rotterdammers. In één toekomstperspectief 
komen de ideaal beelden van alle partijen samen. 

Veel projecten uit dit magazine werden tijdens het maken van 
het toekomstperspectief ontdekt; juist doordat er zoveel partijen 
intensief samenwerkten. Nu is het zaak om deze positieve lijn 
door te zetten, om zo de Rotte verder te blijven ontwikkelen.  
Het toekomstperspectief geeft een voorschot op alle mooie  
kansen die er nog liggen.

TOEKOMSTPERSPECTIEF BINNENSTEDELIJKE ROTTE
Alle ideaalbeelden van betrokken partijen bij elkaar

Alle succesvolle steden in de wereld hebben karakteristieke 
openbare ruimtes. Plekken die je na een bezoek aan de stad nooit 
meer vergeet. De binnenstedelijke Nieuwe Maas zou zo’n plek 
kunnen worden voor Rotterdam. Het Toekomstperspectief Nieuwe 
Maas laat zien hoe naar deze situatie kan worden toegewerkt.  
Zo zijn de volgende doelen geformuleerd:

 ■ Goede routes voor fietsers en voetgangers naar en langs de 
rivier. 

 ■ Vier grote stadsparken, meer getijdenparken en betere 
verbindingen tussen bestaande parken en de Nieuwe Maas.

 ■ Meer drukte op en rond de Maas, bijvoorbeeld horeca en 
meer tijdelijke activiteiten.

 ■ Rivier meer gebruiken als verbinding tussen Noord en Zuid  
en Oost en West, bijvoorbeeld door de aanleg van nog meer 
bruggen en meer vervoer over water.

 ■ Rivier toekomstbestendig maken en houden. Dat betekent 
onder andere permanent baggeren, kades beheren en dijken 
in de gaten houden. 

 ■ In de Nieuwe Maas komen drie interessante identiteiten bij 
elkaar: de stad, de haven en de rivier. Langs de hele Nieuwe 
Maas moeten die drie identiteiten gevoeld kunnen worden. 

Veel projecten uit dit magazine dragen al bij aan de genoemde 
doelen. Het toekomstperspectief werpt de bal verder vooruit. 
Rotterdam kan nog véél meer met de Nieuwe Maas.  

Het toekomstperspectief laat zien welke kansen er liggen en is een 
uitnodiging van de gemeente aan een nieuwe generatie om tot 
actie over te gaan.

Het concept Toekomstperspectief Nieuwe Maas is vrijgegeven 
voor consultatie door het College van B en W. Partijen in de stad 
en Rotterdammers worden gevraagd wat ze van deze 
denkrichting voor de Nieuwe Maas vinden.

TOEKOMSTPERSPECTIEF BINNENSTEDELIJKE NIEUWE MAAS
De Nieuwe Maas als de meest karakteristieke buitenruimte

ROTTE IN DE MARKT 
Stichting Plezierrivier de Rotte, Staatsbosbeheer/
recreatieschap Rottemeren, ondernemers langs de Rotte en 
Rotterdam hebben hun handen ineen geslagen om 
gezamenlijk de bekendheid en mogelijkheden van de rivier 
de Rotte te vergroten. Zij hebben een gezamenlijke 
marketing- en communicatiestrategie voor het gebied de 
Rotte ontwikkeld. Hierdoor krijgen doelgroepen vanuit 
Rotterdam en Lansingerland, Zuidplas op een heldere 
manier inzicht in de meerwaarde van de Rotte voor hun 
leefomgeving en de recreatieve mogelijkheden. Hierdoor 
kunnen meerdere bezoekers naar het gebied worden 
getrokken. Naast levendigheid in het gebied zorgt dit ook 
voor meer klanten voor de ondernemers aan de Rotte.

INVESTEREN LOONT
Zowel bij de Rotte als bij de Nieuwe Maas werkt de 
gemeente op een open manier samen met verschillende 
partijen. In een heel vroeg stadium zijn wensen en plannen 
gehoord van ondernemers, Rotterdammers, stichtingen, 
overheden en andere organisaties. Het enthousiasme dat 
ontstond in deze samenwerking resulteerde in meer dan  
13 miljoen euro aan externe financieringstoezeggingen, 
bovenop het oorspronkelijke budget van 1,35 miljoen voor 
vier jaar. Daarnaast is er 3 miljoen beschikbaar gekomen 
uit andere gemeentelijke bronnen.

DELVA Landscape Architects / Urbanism
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Colofon

Deze publicatie is gemaakt in opdracht van  
gemeente Rotterdam | februari 2018 

Met dank aan alle partners voor hun medewerking aan 
het programma Rivieroevers en deze publicatie.

Rivieroevers Rotterdam Resultaten 2014-2018 en 
vooruitblik is door het College van B en W van de 
gemeente Rotterdam vastgesteld op 20 februari 2018
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