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HET LEUVEPAVILJOEN.
 
EEN NIEUWE HOTSPOT 
IN HET MARITIEM DISTRICT 

De Schiedamsedijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Aan de waterkant 

maken de drie paviljoens plaats voor een nieuw gebouw: het Leuvepaviljoen. Dit 

nieuwe paviljoen wordt een echte blikvanger. 

In het paviljoen komen twee publiek toegankelijke werkplaatsen van het Maritiem 

Museum Rotterdam, het Haveninformatiepunt van het Havenbedrijf en twee horeca

gelegenheden met de mogelijkheid voor terrassen aan het water. De buitenruimte 

wordt ook gedeeltelijk vernieuwd. Hiermee wordt de Leuvehaven, de rand van het 

Maritiem District, een groenere en levendigere plek. 

Zicht op activiteiten binnen en buiten 
Het Leuvepaviljoen wordt een compact paviljoen zodat bezoekers aan het gebied 

vanaf de Schiedamsedijk veel meer zicht op de Leuvehaven krijgen; dé plek waar ooit 

de Rotterdamse haven is ontstaan en waar de historische vloot ligt. Bovendien krijgt 

het paviljoen zelf veel glas. Zo zijn de activiteiten die binnen plaatsvinden van 

buitenaf goed te zien en zo ontstaan er doorzichten door het gebouw. 
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DRIE FUNCTIES.
 
1.  HET HAVENINFORMATIE

PUNT IN DE STAD 
INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN 
IN DE HAVEN 

Het Haveninformatiepunt (HIP) draagt bij aan de 

verbinding tussen stad en haven. Een wens van 

zowel Havenbedrijf Rotterdam als de gemeente 

Rotterdam. Gelegen op deze historische plek van de 

haven, geeft het bezoekers en passanten inzicht in de 

mogelijkheden voor een bezoek aan de haven. In het 

HIP wordt de grootsheid van de haven ervaren en 

wordt de bezoeker geïnspireerd door de informatie 

over de haven die op innovatieve en uitnodigende 

wijze wordt gepresenteerd. Alle praktische informatie 

over wat er aan (publieks)activiteiten in de haven te 

doen is, is er te vinden. Zoals een bezoek aan RDM, 

een rondvaart maken, zonnebaden in Hoek van 

Holland, kitesurfen met uitzicht op containerschepen, 

op de fiets de haven in en schepen spotten op de 

Landtong Rozenburg of de modernste terminals ter 

wereld bezoeken op de Maasvlakte. Het HIP wil 

bezoekers van Rotterdam inspireren ook de haven

kant van de stad te ontdekken. 

2.  TWEE PUBLIEKTOEGANKE
LIJKE WERKPLAATSEN
 PRESENTATIES EN 
EDUCATIEVE PROGRAMMA’S 

Op deze historische plek begonnen ooit de stad en de 

haven. Nu ligt de historische vloot van het Maritiem 

Museum hier afgemeerd. Om deze schepen te kunnen 

onderhouden, worden in het Leuvepaviljoen twee 

werkplaatsen van het Maritiem Museum gerealiseerd. 

Deze zijn open voor het publiek. 

Hier kunnen nieuwe generaties – Rotterdammers én 

toeristen – oude ambachten en nieuwe technieken 

ontdekken waarmee de historische vloot in de 

museumhaven wordt onderhouden. In de werkplaatsen 

zijn straks lassers, smeden en timmerlui aan het werk, 

regelmatig omringd door nieuwsgierige schoolkinde

ren die deelnemen aan een technisch educatiepro

gramma. Deze interactieve werkplaatsen van het 

Maritiem Museum brengen in het Leuvepaviljoen de 

oude en de nieuwe haven samen. 

3.  TWEE 
HORECAGELEGENHEDEN 
AAN DE BEIDE UITEINDEN
 
VAN HET GEBOUW
 

Het Leuvepaviljoen krijgt twee horecagelegenheden 

op de kopse kanten van het paviljoen om zo een 

aantrekkelijke, levendige en kwalitatief hoogwaardige 

uitstraling te realiseren. Beide horecaruimten hebben 

de mogelijkheid voor een terras op de kade. Welke 

ondernemers zich hier willen gaan vestigen is nu nog 

niet bekend. Het is van belang dat de horecaconcepten 

passen binnen het nieuwe Leuvepaviljoen en een 

toegevoegde waarde hebben voor het gebied, het 

Maritiem District. 
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HET ONTWERP. 
TRANSPARANT, STOER EN DYNAMISCH 

De huidige paviljoens voldoen niet meer aan de veranderde wensen van de 

gebruikers en van de gemeente. Daarnaast blokkeren de paviljoens het uitzicht 

op de Leuvehaven vanaf de Schiedamsedijk. Verbouwen is duur en levert 

geen goede oplossing voor alle problemen op. Daarom vervangt de gemeente 

de huidige drie paviljoens door één kleiner – maar opvallender – gebouw: 

het Leuvepaviljoen. Een ontwerp van MoederscheimMoonen Architects. 

Het Leuvepaviljoen ligt tussen de Schiedamsedijk en de lagere kade langs de 

Leuvehaven. Met grote luifels op de beide koppen krijgt het paviljoen grote 

aantrekkingskracht en halverwege het gebouw is er een dwarsdoorsteek met 

een trap/tribune, die de dijk met de kade verbindt. 

Op ooghoogte is het gebouw zoveel mogelijk van glas gemaakt, zodat de 

activiteiten binnen en op het water goed te zien zijn. Daarboven, rondom het 

gebouw, is de gevel bekleed met aluminium panelen in verschillende afwerkingen. 

De driehoekige vormgeving verwijst naar stalen vakwerkconstructies en hijskranen 

uit de haven. De driehoeken zijn op bepaalde plekken opengewerkt, zodat het 

licht erdoor schijnt. Een groot deel van de constructie van de bestaande paviljoens 

wordt hergebruikt. Dit geldt ook voor de kraanbanen in het gebouw. De lucht

behandelingsinstallatie en andere installaties worden verdiept in het dak geplaatst 

zodat deze van buitenaf niet zichtbaar zijn. 
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ONTWIKKELINGEN IN 
HET MARITIEM DISTRICT 
EN COOL-ZUID. 
WONINGEN EN BUITENRUIMTE 

De Schiedamsedijk ligt tussen het Maritiem District aan de oostelijke kant 

en het gebied CoolZuid aan de westzijde. De dijk verbindt de Coolsingel 

en de Kop van Zuid met elkaar. In zowel het Maritiem District als in 

CoolZuid staan de komende jaren veel bouwprojecten op stapel. Als die 

klaar zijn, nemen de aantallen bewoners en toeristen toe en gaan meer 

mensen gebruikmaken van dezelfde openbare ruimte. Om het gebied 

daarop voor te bereiden wordt de buitenruimte rondom het Leuvepaviljoen 

ook aangepakt. 
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UITVOERING.
 
LEUVEHAVEN 

Met de komst van het Leuvepaviljoen wordt ook de 

omliggende buitenruimte aangepakt. De beneden

dijkse kade (Leuvehaven) wordt van Maritiem 

Museum tot en met het Mainport/Inntel hotel 

opnieuw ingericht. Uitgangspunt is het creëren van 

een aantrekkelijk verblijfsgebied voor zowel 

bezoekers als de bewoners van het Maritiem District 

en CoolZuid. Boven op de Schiedamsedijk komen 

er twee nieuwe voetgangersoversteekplaatsen om 

de verbinding tussen CoolZuid en het Maritiem 

District te verbeteren. 

Uitvoering 
Onder voorbehoud van het definitieve besluit van 

de nieuwe gemeenteraad start de uitvoering in het 

najaar van 2018. De wens is om het paviljoen 

samen met de nieuwe buitenruimte eind 2019/ 

begin 2020 in gebruik te nemen. 

Blijf op de hoogte via 

www.rotterdam.nl/maritiemdistrict. 

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar 

maritiemdistrict@rotterdam.nl 
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COLOFON 
Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling 

www.rotterdam.nl/maritiemdistrict 

maritiemdistrict@rotterdam.nl 

Ontwerp: Buro voor de Boeg 

Beelden: Jan van der Ploeg, Jan Bijl, Taken by Storm, 

MoederscheimMoonen Architects, Maritiem Museum 

Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam 
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