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Uitgangspunt: een waterkant voor iedereen

Uitzicht vanaf de Pernisser Waterkant



Visie Waterkant Pernis 

Waterkant Pernis voor aanleg van het fietspad over de dijk



Visie Waterkant Pernis 

Nieuwe ontwikkelingen Waterkant Pernis



Visie Waterkant Pernis 

Overzichtskaart Nieuwe ontwikkelingen Waterkant Pernis. De

aanpassingen worden per deelgebied (oost, midden, west) aangeduid in 

volgende slides. 



Nieuwe situatie oostkant Waterkant PernisSatellietbeeld oostkant Waterkant Pernis

De oude situatie vanaf de dijk gezien: Fietspad naar de Waterkant



Nieuwe situatie oostkant Waterkant Pernis

Nieuwe situatie vanaf de dijk gezien: van fietspad naar wandelpad



Nieuwe situatie middenstuk Waterkant 

Pernis

Satellietbeeld middenstuk Waterkant 

Pernis



Nieuwe situatie middenstuk Waterkant 

Pernis
Satellietbeeld middenstuk Waterkant 

Pernis

Getekende schets nieuwe situatie 

middengedeelte Waterkant 



Nieuwe situatie westkant Waterkant PernisHuidige westkant Waterkant Pernis
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Voorlopig Inrichtingsplan

VO IP 



Schetsontwerp Waterkant Pernis, zoals het in de toekomst eruit zal zien. In 

volgende slides per deelgebied behandeld



Deel Oost

• Ruiger deel, extensief beheer 

• Halfverharde paden; schelpenpaden

• Ruimte voor loslopende honden 

• Natuurlijke afscherming met Pernisse

Sloepdijk door rietland 

• Gezonde bomen blijven

• Plukjes extra bomen en aanzetten 

houtwal bij havenbedrijven 

• Uitzichtpunt op oostelijke kop  



Doorsnede van schelpenpad langs de waterkant 



Deel Midden

• Veelal intensief beheer, divers programma voor alle gebruikers 

• Boulevard aan de waterkant, 7m asfalt met schelpen. Slechte 

bankjes worden vervangen, meer afvalbakken. 

• Pernisse Hoofd in de gebakken klinker, zoals de Pastoriedijk. 

Voetpad langs het Pernisse Hoofd. 

• Betere verbindingen met het dorp, beter toegankelijk voor 

minder-validen.

• Uitzichttrap in het dijktalud, tevens verblijfplek.

• Huidig programma blijft of wordt verplaatst, ruimte voor nieuw 

programma zoals bijvoorbeeld buitensporten en horeca. 

• Gezonde bomen blijven, worden op den duur gerooid om meer 

uitzicht te maken (na 10 jaar) 



Detail van boulevard langs waterkant 

Detail van uitzichttrap in het dijktalud 
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Deel West 

• Madroellocatie beter 

toegankelijk met gemaaide 

paden, tijdelijke situatie totdat 

er woningbouw komt. 

• Zo min mogelijke investering 

op Madroellocatie, vanwege 

tijdelijke situatie. 

• Halfverhard pad (schelpenpad) 

langs waterkant. 

• Uitzichtpunt op westelijke kop.

• Gezonde bomen blijven, groen 

wordt her en der uitgedund 

voor beter uitzicht op de Maas 

en de Madroelhaven.

• Fietspad wordt afgemaakt. 

• Pernisse Hoofd in gebakken 

klinker en sluit mooi aan op 

Pastoriedijk. 





VO IP Waterkant Pernis – voor feedback, vragen of 

opmerkingen kunt u mailen naar gebiedpernis@rotterdam.nl




