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VOORWOORD 
 
 
Bijgaand het concept Masterplan voor Het Park dat in 2009 en 2010 is opgesteld.  
Dit Masterplan is het kader voor toekomstige ontwikkelingen in Het Park en de basis voor het 
inrichtingsplan. Het doel van dit Masterplan is de renovatie van Het Park, verbindingen 
leggen met de omgeving, een basis leggen voor een duurzaam en zorgvuldig beheer en 
geschikt maken van Het Park voor 21e eeuws gebruik.  
 
In 2004 heeft het college van B&W, naar aanleiding van de toegekende status van 
‘voorbescherming’ van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, opdracht gegeven Het Park 
weer monumentwaardig en toekomstbestendig te maken.  
Daarop is in 2008 een cultuurhistorische verkenning voor Het Park opgesteld. 
Op basis daarvan is in 2009 dit Masterplan opgesteld. 
In het kader van de gebiedsvisie Hoboken hebben op 28 mei 2009 belanghebbenden 
inbreng kunnen leveren tijdens een bijeenkomst in de Kunsthal. Begin 2010 heeft de 
Centrumraad het concept Masterplan besproken. De inbreng uit deze bijeenkomsten is in dit 
Masterplan verwerkt.  
Begin 2011 is er een consultatieronde georganiseerd om de geactualiseerde versie van dit 
Masterplan met de stakeholders te bespreken. Naar aanleiding van deze ronde is dit 
Masterplan aangepast. 
 
Dit Masterplan is een product van het planteam samengesteld uit de volgende organisaties: 
de diensten dS+V, OBR en Gemeentewerken, de deelgemeente Centrum, Rotterdam 
Festivals en de externe adviseur de landschapsarchitecte Anja Guinée.  
Daarnaast zijn diverse ondersteunende diensten en partijen, zoals de Roteb, Stadstoezicht, 
dienst Kunst en Cultuur, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en andere belanghebbenden 
betrokken geweest bij het tot stand komen van dit Masterplan.  
 
Met dit Masterplan willen we de kwaliteit van Het Park voor de toekomst blijven waarborgen.
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1. INLEIDING 
 
Het Park aan de Maas of Het Park bij de Euromast (hierna: Het Park) behoort tot de 
hoofdstructuur van de openbare ruimte van de stad en is één van de stadsparken in 
Rotterdam. Samen met het Museumpark vervult Het Park een belangrijke functie voor de 
Binnenstad, het Oude Westen, het Nieuwe Westen en Delfshaven. De twee parken vormen 
het enige grote groengebieden in de binnenstad. Bovendien is Het Park, mede door de 
ligging aan de rivier, een imagobepalende plek voor het centrum van de stad en een 
populaire festivallocatie. 
 
Het Park is één van de ontwerpen van de bekende landschapsarchitecten Zocher (vader en 
zoon) en heeft mede om die reden een belangrijke cultuurhistorische waarde.  
 
De cultuurhistorische en esthetische waarden van Het Park staan niet ter discussie, maar als 
gevolg van achterstallig onderhoud en intensief gebruik zijn de waarden onder druk komen te 
staan.  
In 2004 is voor Het Park de status van Rijksmonument aangevraagd. Bij de aanvraag zijn de 
waardevolle elementen en de bedreigingen globaal beschreven. 
In 2006 heeft het stadbestuur opdracht gegeven voor het opstellen van een renovatieplan 
c.q. Masterplan voor Het Park, met daarin aandacht voor zowel de historische waarden als 
de recreatieve betekenis van Het Park als centraal stadspark van Rotterdam. Als eerste stap 
op weg naar dit Masterplan is een onafhankelijk cultuurhistorische verkenning gedaan 1).  
Het doel van dit onderzoek is de aanleggeschiedenis van Het Park te reconstrueren en op 
basis hiervan vast te stellen wat aan historische kwaliteiten van het huidige park moet 
worden behouden en waar herstel mogelijk is. 
 
 

1.1. Beleid 
 
Stadsvisie 2030 
In de Stadsvisie Rotterdam, ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030, valt Het Park onder 
Internationaal Centrum Rotterdam. Het Park staat beschreven als een gebied voor 
versterking van de vrijetijdsvoorzieningen in de binnenstad. Het Park maakt deel uit van het 
VIP-gebied Rotterdam Hoboken. Ook de aangrenzende strook langs de Parkhaven behoort 
daartoe en is aangewezen als mogelijke bouwlocatie. De Stadsvisie geeft een aantal 
verbeterpunten en consequenties voor het beleid. Deze zijn vertaald in zogenoemde 
kernbeslissingen.  
 
Kernbeslissing 7 heeft betrekking op de rol en functie van de openbare ruimte voor de stad. 
Het Park is één van de voorzieningen, die met name worden genoemd. Specifieke punten 
van aandacht zijn: 
 
 
 
1) ‘Het Park te Rotterdam. Een cultuurhistorisch onderzoek, Anja Guinee landschapsarchitectuur en Albers Adviezen 
Historische Parken, december 2006.  
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1.   Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte op imagobepalende plekken. 
Consequentie voor dit beleidsonderdeel is de extra aandacht en de beschikbaarheid van 
(financiële) middelen voor de imagobepalende plekken in de stad, in het bijzonder voor de 
openbare ruimte in de binnenstad met het accent op het voetgangersdomein. 
 
2. Het verbeteren van verbindingen.  
Consequentie van dit beleidsonderdeel is de verbetering van het binnenstedelijke netwerk 
van fiets- en wandelverbindingen. 
 
3. Het verbeteren van de gehele kwaliteit van de openbare ruimte. Consequentie voor dit be-
leidsonderdeel is dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor beheer en onderhoud. 
 
In Kernbeslissing 10 staat tevens dat Rotterdam zijn cultureel erfgoed en architectuur inzet 
als ontwikkelingskracht. Dit betekent dat Rotterdam zijn erfgoed beter benut voor de 
toekomst. De inzet is om monumenten en cultureel erfgoed meer te gebruiken voor 
gebiedsontwikkeling. Het gaat erom dat cultureel erfgoed een gebied identiteit geeft en een 
kracht vormt voor de olievlekwerking. Dat cultureel erfgoed niet enkel een culturele, maar 
ook een economische waarde heeft en dat het erfgoed het imago van de stad versterkt. 
 
Gebiedsvisie Hoboken 2030 
De ambitie voor Het Park wordt in deze gebiedsvisie als volgt omschreven: 
 
‘In 2030 is Het Park teruggebracht in haar oude glorie, een oase van rust. Een plek waar het 
goed toeven is voor jong en oud. Het is een echt familiepark met speelruimte voor kinderen. 
Nieuwe horeca in bestaande monumentale bebouwing vult de tophoreca in Het Park aan’. 
 
‘Het Park is hersteld in de Zocherstijl en kent een contrastrijk parklandschap waarin de 
historische en nieuwe gebouwen als focuspunten tot hun recht komen. De oorspronkelijke 
aanleg, vastgelegd op historische kaarten, en de landschapsstijl van Zocher vormden de 
belangrijkste referenties voor het ontwerp. De originele elementen en structuren zijn 
behouden en hersteld. Er is gerestaureerd waar dat kon, wat een bijzondere kwaliteit heeft 
opgeleverd. Het Park is in 2030 een binnenstadspark van Rotterdam. En, zoals dat bij een 
echt stadspark hoort, heeft Het Park aan vier zijden duidelijke randen’. 
 
Beschermd stadsgezicht 
Het Park maakt onderdeel uit van het beschermde stadsgezicht Scheepvaartkwartier.  
Het Scheepvaartkwartier is in de 19e eeuw ontwikkeld als woon- en werkgebied voor de 
gegoede burgerij en dat is nog steeds goed zichtbaar in deze statige wijk. Vanwege het 
bijzondere, historische karakter van de ruimtelijke structuur en de samenhang tussen de 
bebouwing en de ruimtelijke structuur is het Scheepvaartkwartier in 1977 aangewezen als 
beschermd stadsgezicht. De waarden hiervan zijn in het bestemmingsplan vastgelegd.  
 
Rijksmonument 
In november 2010 is Het Park door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) uitgeroepen 
als beschermd Rijksmonument op grond van de Monumentenwet uit 1988. De aanleiding 
voor de aanvraag, die reeds in 2004 werd gedaan, is dat de status ‘beschermd stadsgezicht’ 
in de praktijk onvoldoende mogelijkheden biedt om de cultuurhistorische, natuurlijke, 
esthetische en ruimtelijke kwaliteiten te beschermen. Hierdoor bestond het risico dat 
Rotterdam één van zijn schaarse 19e-eeuwse monumenten zou verliezen. In Het Park 
bevinden zich nog verschillende objecten die de status van Rijksmonument hebben: De 
Noorse Kerk, het Heeren Huys, het Koetshuis en het standbeeld van Tollens. 
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1.2 Financiën 
 
In het Groenjaar 2008 is vooruitlopend op dit Masterplan een startbudget van € 1,4 miljoen 
beschikbaar gesteld. Dit gebeurde in het kader van de motie “Kleur en Fleur”. Ten laste van 
dit budget is in 2008 de Oud-Hollandse Tuin opnieuw aangelegd en is groenaanplant 
gedaan. Daarnaast zijn in 2009 en 2010 alle waterpartijen in Het Park voor een bedrag van € 
850.000,- hersteld.  
Om de ambities van dit Masterplan te realiseren is de komende jaren een investering nodig 
van € 6,0 miljoen. 
Om Het Park als stadspark te kunnen beheren is vanaf 2011 een jaarlijks beheerbudget van 
€ 900.000,- nodig. 
Vanwege de status van Rijksmonument kan voor een deel van het beheergeld een beroep 
worden gedaan op de zogenaamde BRIM-subsidie, onderdeel Groen, van de RCE. 
 
 

1.3 Doelstellingen masterplan 
 
Met het Masterplan voor Het Park worden de volgende doelstellingen beoogd: 
 
1.Renovatie van Het Park op een wijze die recht doet aan de cultuurhistorische waarden en 
de historische gelaagdheid (buitenplaatsen, ontwerp Zocher, latere toevoegingen) van Het 
Park. 
2.Toekomstbestendig maken van Het Park door een combinatie van duurzame maatregelen 
ter versterking van Het park en hanteren van strengere regels voor de uiteenlopende vormen 
van gebruik en de handhaving daarvan.   
3.Een wijze van professioneel en zorgvuldig beheer, die Het Park op een effectieve wijze in 
goede staat houdt en recht doet aan het ontwerp van dit park. 
4.Een goede aansluiting van Het Park op de naaste omgeving: Scheepvaartkwartier, 
Westerkade, Nieuwe Maas, Parkhaven, Lloydkwartier, Erasmus MC, Museumpark. 
 
Er wordt vanuit vier invalshoeken gewerkt, te weten: 
1. De monumentale waarde van Het Park. De uitkomsten van de cultuurhistorische 

verkenning en de zogenoemde redengevende omschrijving van de aanwijzing tot 
Rijksmonument vormen de basis voor het renovatieplan. 

2. Het gebruik van Het Park. De hoge gebruiksintensiteit vanwege de ligging in het centrum 
en de verschillende evenementen, met name in de zomer. De doelstelling om in de 
toekomst meer bezoekers naar Het Park te trekken. In het renovatieplan wordt rekening 
gehouden met verschillende vormen van modern parkgebruik. 

3. Het beheer van Het Park. De hoge gebruiksintensiteit vraagt om een hoog 
onderhoudsniveau met maatwerk gericht op deze locatie. Er wordt in dit Masterplan 
voorgesteld het parkmanagement beter te organiseren door o.a. het aanstellen van een 
parkmanager. De financiele consequenties van het parkmanagement worden 
aangegeven in hoofdstuk 6. 

4. De aansluiting tussen Het Park en de omgeving. In dit plan wordt aangegeven hoe de 
relatie tussen Het Park en de omgeving verbeterd kan worden. 
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1.4 Het opstellen van het masterplan 
 
Inhoudelijk is het Masterplan opgesteld door het projectteam Masterplan Het Park. Voor de 
invulling van het plan is gebruik gemaakt van de volgende studies: 
1. Visie openbare ruimte binnenstad Rotterdam; 
2. Cultuurhistorische verkenning (CV) van Het Park; 
3. Evenementenonderzoek; 
4. Flora- en Faunaonderzoek; 
5. Waterhuishoudingonderzoek; 
6. Parkeervisie Scheepvaartkwartier; 
7. Studie Parkhaven van West 8, augustus 2002; 
8. Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030. 
 
Tevens is gebruik gemaakt van de deskundigheid van onafhankelijk landschapsarchitect 
mevrouw Anja Guinée. Zij schreef onder supervisie van het planteam de ruimtelijke invulling 
van dit Masterplan.  
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Figuur 1: Ontwerptekening van Het Park, vermoedelijk van de hand van L.P. Zocher 

 

 

Figuur 2: Zicht op de officiersociëteit 
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2 DE GESCHIEDENIS VAN HET PARK IN DE STAD 
 
Het Masterplan berust in belangrijke mate op de cultuurhistorische waarden van Het Park. 
Voor een goed begrip daarvan volgt hier een samenvatting van de historische ontwikkeling 
van Het Park en de relatie van Het Park met zijn omgeving. 
 
 

2.1 Aanleg en veranderingen  
 
Aanleg van het oostelijk deel van Het Park 
In 1851 kocht de gemeente Rotterdam grond aan van de gemeente Delfshaven voor de 
bouw van een slachthuis. Hiertegen ontstond verzet en het gemeentebestuur besloot daarop 
in te gaan op verzoeken er een openbaar wandelpark aan te leggen. Voor het ontwerp werd 
de Haarlemse architect en tuinarchitect Jan David Zocher jr. (1791-1870) in de arm 
genomen. Deze had in Rotterdam eerder al een plan gemaakt voor de Nieuwe Plantage 
(1844). Zijn zoon Louis Paul Zocher (1820-1915) werkte vanaf een zeker moment mee aan 
de nieuwe opdracht. Beiden ontwierpen in de ‘volle’ landschapsstijl. 
 
Het verworven gebied lag buitendijks. Het omvatte de kleine bosrijke buitenplaats van de 
heer Valkenier, een stuk weiland met de naam Kievitsweide, een sleephelling, een 
houtzaagmolen en bleekvelden. Verder bestond het uit water. Daarvan profiteerden de 
Zochers voor het ontwerp van een lange vijverpartij met vloeiende lijnen die een natuurlijke 
beekloop moest voorstellen. Voor het gewenste reliëf leverden de vergravingen te weinig 
grond op, zodat veel grond (bagger) moest worden aangevoerd. De beplantingen kwamen 
van de eigen kwekerij, waardoor de Zochers hun favoriete sortiment konden gebruiken. 
 
De totstandkoming van Het Park werd bemoeilijkt doordat de aanwezige bedrijven niet op 
korte termijn wilden vertrekken. Verder hadden de eigenaren van het aan de oostkant 
gelegen Schoonoord in het verleden recht verworven op vrij uitzicht over de Kievitsweide. Als 
gevolg hiervan duurde het planproces vele jaren, ging het gepaard met meerdere 
ontwerpwijzigingen en vond de uitvoering gefaseerd plaats.  
 
1851-1853  
Als eerste deel kon de voormalige buitenplaats tot openbaar park worden ingericht. Het oude 
Heeren Huys werd vervangen door een nieuw gebouw, een Officierssociëteit. Hierbij werd 
een muziektent gebouwd. De hoofdtoegangsweg van Het Park kwam op de plaats van het 
rijpad waarmee Valkenier zijn bezit had verbonden met de dijk van het Nieuwe Werk. (Dit is 
nu de Kievitslaan).  
 
1856-1857  
De dijk, die Het Park tegen overstromingen moest beschermen, werd aangelegd als een 
natuurlijke heuvel. Binnendijks werd een openbaar ‘verversingshuis’ gebouwd - Café 
Niessingh - en buitendijks een zwemschool met een langwerpig lesbad dat leek op een deel 
van de vijverpartij. Na overeenstemming over de plaats van bosschages op de Kievitswei 
kon ook dit deel worden uitgevoerd. 
 
1861-1863 
Als laatste deel kon de voormalige bleek worden ingericht: het schiereiland ten zuiden van 
de officierssociëteit. Het standbeeld van de kort tevoren overleden Rotterdamse dichter 
Hendrik Tollens werd in 1860 in Het Park geplaatst, ten westen van de vijver. Een 
plattegrond van Het Park, die vermoedelijk omstreeks 1861 is getekend door Louis Paul 
Zocher, laat zien hoe het totale uitgevoerde park eruit zag. Opvallend zijn de ritmische rijtjes 
bomen langs de randen van paden. Wellicht zijn deze aan het landschappelijke ontwerp 
toegevoegd voor beschaduwing van de wandelwegen. 
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Samenvoeging met De Heuvel 
Het Park grensde met de westzijde aan de buitenplaats De Heuvel. De eigenaar hiervan, de 
koopman en kunstliefhebber J.A. Nottebohm, had bij de uitvoering van Het Park voor 
problemen gezorgd omdat hij niet wilde dat de grenssloot voor het transport van grond werd 
gebruikt. Waarschijnlijk beviel het nieuwe openbare park hem wel. Er bestaat een sterk 
vermoeden dat hij zijn eigen park, dat was aangelegd in vroege landschapsstijl, door de 
Zochers liet moderniseren. De vorm van de grote vijver aan de zuidkant van huis De Heuvel 
(nu het Heeren Huys genoemd) stemt volledig overeen met de ontwerpstijl van de Zochers. 
Nottebohm liet ook een nieuw koetshuis bouwen pal naast de grenssloot, met een kamer op 
de eerste verdieping vanwaar hij naar de muziekuitvoeringen in de tuin van de sociëteitstuin 
kon luisteren. 
 
Na de dood van Nottebohm (1866) dreigde De Heuvel verkaveld te worden tot een villapark, 
maar in tweede instantie kocht de gemeente Rotterdam de buitenplaats aan om deze bij Het 
Park te voegen. Voor het aaneensmeden van beide parken moest een plan worden 
gemaakt. Een in 1886 door de gemeentelijke tuinarchitect D.G. Vervooren en directeur 
Gemeentewerken G.J. de Jongh getekend plan laat het ontwerp van Het Park nagenoeg 
intact, maar suggereert ingrijpende veranderingen op De Heuvel. Het Heeren Huys zou 
moeten verdwijnen om de lange vijver te verbinden met de vijverpartijen van Het Park. 
 
Het plan werd maar gedeeltelijk uitgevoerd. Het Heeren Huys bleef staan en de grenssloot 
werd alleen aan de noordzijde van het Koetshuis gedempt. Bij de samenvoeging werd wel de 
nieuwe weg aangelegd, De Heuvellaan. Deze ontsloot het dubbelpark aan de westzijde en 
liep door naar Café Niessingh. 
 
Op initiatief van G.J. de Jongh werd daarna de dijk opgehoogd met grond uit de nieuwe 
havens die vanaf 1880 tegenover Het Park werden gegraven. Waarschijnlijk werd eerst op 
een opslibbing het uitzichtpunt in het westen aangelegd – De Bult van De Jongh – en daarna 
de rest van de Parkheuvel. Hiervoor ontstond ruimte doordat langs het hele rivierfront van 
Het Park een brede kade werd gebouwd: de Parkkade. Café Niessingh werd afgebroken en 
vervangen door een nieuw café - Café Bellevue - dat als een dijkhuis tegen en op de dijk 
werd gebouwd. Het terras van Bellevue en de Bult van De Jongh werden al snel verbonden 
tot één lange wandelpromenade. Een stadsplattegrond van even voor 1910 laat de situatie 
van Het Park na de samenvoeging en dijkverhoging zien. Op de plaats van de vroegere 
zwemschool ligt dan een ronde keerlus van de nieuwe tramlijn naar Het Park. 
 
De oude grenssloot ten zuiden van het Koetshuis bestond nog en vormde een barrière in Het 
Park. Een foto die zich in het gemeentelijk archief bevindt, leert dat er voor de wandelaars 
een hoge Zwitserse brug over de grenssloot werd gebouwd.  
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Figuur 3: Detail stadsplattegrond met de situatie van het Park omstreeks 1905 
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Figuur 4: Schematische weergave van de ruimtelijke ontwikkeling van het Park tot het dempen 
van de grenssloot 

 
Nieuwe onderdelen en een nieuw hart  
Na de samenvoeging van beide parken vonden er nog verschillende wijzigingen plaats.  
De toegang vanaf de Hoge Schielandse dijk (nu Westzeedijk) tot de voormalige buitenplaats 
De Heuvel fungeerde als een hoofdtoegang voor het verenigde park. In 1908 werd hier een 
fraaie stenen poort gebouwd. De houten officierssociëteit werd in 1912 vervangen door een 
groter gebouw van baksteen.  
 
In 1927 werd aan de noordzijde van het huis De Heuvel een eenvoudig houten paviljoen 
gebouwd voor tbc-patiënten, dat later werd verbouwd voor gebruik als zogenaamde ‘werf’ 
voor Gemeentewerken. In 1931 werd een toiletgebouwtje geplaatst dat lang in Het Park is 
gebleven maar andere functies kreeg en later weer werd afgebroken. Er verdwenen ook 
historische gebouwtjes, zoals de muziektent en de kiosk op het pleintje ter hoogte van het 
gebouw van de Officierssociëteit. In 1937 werd op de plaats van de politiepost naast de poort 
het Noorse kerkje gezet, dat voor de bouw van de Maastunnel moest worden verplaatst. 
Voor de Maastunnel moest ook de Bult van De Jongh worden ingekort. 
 
In 1938 ontwierp Gemeentewerken een nieuwe eigentijdse brug met stalen leuningen. Deze 
verving alle verschillende originele stenen bruggen naar ontwerpen van de Zochers. 
Na de bezetting werd de (beperkte) oorlogsschade hersteld. Ook werd begonnen met de 
modernisering van het parkmeubilair (banken, verlichting). 
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Vanaf 1950 werd een reeks thematentoonstellingen georganiseerd in Het Park en de directe 
omgeving ( Museumtuin, park Hoboken, Parkkade). Deze hadden op uiteenlopende wijze 
invloed op de parkaanleg. 
 
Ahoy (1950), een tentoonstelling over het havenbedrijf, was van bescheiden omvang en de 
parkaanleg werd ongemoeid gelaten. Er was overwogen de grenssloot te dempen, maar dat 
idee werd niet uitgevoerd.  
 
Veel ingrijpender was de E55, een tentoonstelling over het thema energie. Deze 
tentoonstelling werd gebouwd kort na de watersnoodramp van 1953, die ook Het Park had 
getroffen. De overstroming en het lange onder water staan hadden vooral aan het 
bomenbestand veel schade aangericht. Het is mogelijk dat men daarom dacht: laten we de 
ruimte maximaal benutten voor de expositie, dan knappen we Het Park daarna wel weer een 
keer op. Het huis van De Heuvel werd gerestaureerd of gerenoveerd en benut voor een 
nijverheidstentoonstelling. Verder werd het gehele park vol gezet met expositieonderdelen 
en kermisattracties. Er werd zelfs een stelsel van waterbanen aangelegd voor 
‘paradijsbootjes’. Voor de bouw van een enorm glazen paviljoen werd nu eindelijk de 
grenssloot gedempt. De ruimte tussen de oude bosranden van De Heuvel en Het Park werd 
gevuld met een langgerekt volume. Ten noorden daarvan had het ook vleugels die in de 
aanleg van De Heuvel en het Zocherpark staken. Na afloop van de E55 werden, op het 
horecapaviljoen Chalet Suisse na, alle bouwsels weer verwijderd, maar het park werd niet 
hersteld.  
 
De volgende tentoonstelling was de tuinbouwtentoonstelling Floriade (1960). Deze werd 
bewust georganiseerd om Het Park een grote renovatiebeurt te geven. Er werden veel jonge 
bomen geplant en ontwerpen gemaakt om de ‘wonden’ van de E55 te helen. (De eerste 
hoofdopzet was van J.T.P. Bijhouwer, M.C. Vroom en anderen namen de planvorming over). 
Het zuidelijke deel van de ruimte waarin het glazen paviljoen had gestaan, op dat moment 
een lege gang tussen twee bosvakken, werd ingericht als Rododendronallee. Het noordelijke 
deel werd omgevormd tot een weide. Het Koetshuis kreeg hiermee een nieuwe, centrale plek 
in Het Park. Belangrijker is nog dat Het Park met de grote grazige ruimte een nieuw hart 
kreeg. De samenvoeging van de beide oude parken was nu voltooid.  
Om de bezoekers van de Floriade iets van de geschiedenis van de Nederlandse tuinkunst te 
tonen, werd voor het huis van De Heuvel de Oud-Hollandse Tuin aangelegd, een tuin in 18e 
eeuwse stijl naar een ontwerp van J.H.R. van Koolwijk, en rond de slingersloot, die van het 
vroege landschapspark van De Heuvel resteerde, een moderne heemtuin naar een ontwerp 
van C.P. Broerse.  Bij het Floriadeplan hoorde een renovatieplan voor het in goede staat 
terugbrengen van Het Park na de tentoonstelling. De tekeningen laten echter zien dat het 
herstel feitelijk inhield dat het historische padenstelsel werd gemoderniseerd. Gedeelten die 
niet langer functioneel werden geacht, verdwenen. 
 
In 1974 brandde Café Bellevue af. Het werd vervangen door een nieuw horecagebouw 
(Parkheuvel) dat werd geplaatst in het midden van de lengte van de Parkheuvel. 
 De oude vijvers hadden alle ontwikkelingen overleefd, totdat in de noordoosthoek van Het 
Park een vijverarm werd gedempt ten behoeve van een verkeersafslag van de Westzeedijk. 
Later verdween ook een uitstulping in de vijver ten zuiden van het schiereiland, waar 
oorspronkelijk de verbinding met het water van de zwemschool was. 
 
De laatste grote tentoonstelling, Fenomena (1986, over natuurkundige fenomenen) bracht 
grote schade toe aan Het Park. Door de geslagen damwanden ging (alweer) een groot 
aantal bomen dood. Deze ramp en de sterfte in korte duur van veel iepen door de Iepziekte 
waren aanleiding voor het opstellen van een renovatieplan (dS+V / Vibeke Scheffener 1989). 
Wegens financieringsproblemen bleef de uitvoering hoofdzakelijk beperkt tot beplantingen.  
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Ontwikkeling van het gebruik 
Het Park was eind 19e eeuw een oord waar de inwoners van Rotterdam heen konden gaan 
om de volle en vervuilde stad te ontvluchten en te genieten van de weldadige rust en 
schoonheid van de natuur. Voor dat doel was Het Park vormgegeven als een schilderachtig 
landschap. Hierin kon men rondwandelen en zich laten verrassen door de steeds 
veranderende sferen en uitzichten. Het Park was echter ook bedoeld als een aangenaam 
decor voor stedelijk vermaak. Niet voor niets tekende Jan David Zocher in zijn eerste schets 
al een kruisje in het hart van Het Park. Daar moest een gebouw komen voor Het 
Parkgebruik, ter vervanging van het oude buitenhuis van Valkenier. Omdat het centrale 
gebouw een functie kreeg als privé-club, werd ook nog een openbaar café gebouwd, met 
daarbij een groot terras met tafeltjes en stoelen. De gazons mochten niet worden betreden 
en om die reden was er een ruim padenstelsel. Het omvatte naast hoofdpaden en zijpaden 
kleinere en grotere pleintjes en banken om te zitten. Op sommige grotere pleintjes, zoals het 
pleintje tegenover de officierssociëteit, waar men naar de muziekuitvoeringen in de tuin kon 
luisteren, stond ook een kiosk waar versnaperingen werden verkocht. Over het gebruik van 
de paden door rijtuigen liepen de meningen uiteen. Voor sommige mensen was het 
rondrijden recreatie en maakte een rondje door Het Park deel uit van een ritje buiten de stad. 
Anderen vonden rijtuigen hinderlijk. Bij de plannen voor de Parkheuvel zijn op de kaart 
sommige paden aangegeven als ruiterpad. Het is echter niet aannemelijk dat paardrijden 
een veel voorkomend gebruik was. 
 
Bij de beleving van Het Park hoorde onlosmakelijk de Maas. De door de Zochers ontworpen 
wandeling liep over een lage, door hen als een natuurlijke heuvelrug vormgegeven dijk 
vanwaar men uitzicht had over de rivier. Ook vanuit de zalen op de verdieping van Café 
Niessingh kon men over de dijk heen de rivier zien. Toen de wandeldijk werd opgehoogd, 
werd de beleving van de rivier opnieuw vormgegeven. Het nieuwe caféterras van Bellevue 
lag op de dijk en bood goed zicht op de activiteiten beneden op de Parkkade. Het afmeren 
van schepen en het laden en lossen bood een levendig schouwspel. Op de kade kwam zelfs 
een café te staan (de huidige Ballentent). De hoge Bult in de zuidwesthoek was weer ideaal 
om ver naar het oosten en westen over de Maas uit te kijken. 
 
Toen aan het begin van de twintigste eeuw de landschapsstijl ingehaald werd door meer 
‘functionele’ ontwerpstijlen, bleef Het Park een landschapspark. Het werd niet omgevormd tot 
een soort volkspark vol sportvelden, schooltuinen en andere voorzieningen voor actieve 
recreatie. Wel werden de gazons opengesteld. Aanvankelijk ging het om enkele grasvelden 
en mochten alleen kinderen onder begeleiding daar spelen. Op den duur echter werd het 
vrije gebruik van de grasvelden door iedereen van alle grasvelden heel gewoon. Sinds de 
jaren zestig werd toezicht en dienstverlening door parkwachters daarbij ook niet meer nodig 
gevonden, dit in tegenstelling tot wat in veel andere landen gebruikelijk was.  
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Figuur 5: Zicht op de zuidoostelijke entree en de Parkkade 
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2.2 De stedelijke ontwikkeling rond Het Park 
 
Onderdeel van 19e eeuwse groenstructuur 
Oorspronkelijk lag Het Park aan de rand van de stad en grensde het alleen aan de oostzijde 
aan een spaarzaam bebouwd gebied: de Muizenpolder die voornamelijk buitenplaatsen 
telde. De zuidelijke helft van de Muizenpolder veranderde vanaf 1852 in een nieuw 
havengebied, het Nieuwe Werk genoemd. Hierbij werd in het verlengde van de hoofdentree 
van Het Park de Parklaan aangelegd. 
 
De ligging aan de rand van de Muizenpolder betekende niet dat Het Park het eind 19e eeuw 
vanuit de stadsdriehoek slecht bereikbaar was, integendeel. Door de situering van Het Park 
aan de Hoge Schielandse dijk maakte Het Park deel uit van een recreatieve groenstructuur 
avant la lettre. Deze structuur bestond uit de beplante dijken met daaraan gelegen 
uitspanningen en buitenplaatsen, de groene singels van Rose (tevens een ontwerp van 
Zocher, 1852-1854), de oude Diergaarde ( Zocher, 1852-1858), de Oude Plantage 
(aangelegd in 1769, nieuw niet uitgevoerd ontwerp door Zocher in 1856) en de Nieuwe 
Plantage (1844, J.D. Zochers eerste werk in Rotterdam). Het Park was feitelijk een van de 
vele attracties in de stadrand en het groene buitengebied dat de nog compacte stad 
Rotterdam omzoomde. 
 
Parkendriehoek in de stad 
Bij de uitbreiding en ontwikkeling van Rotterdam tot een moderne havenstad verdween het 
agrarische landschap aan de west- en noordwestzijde om plaats te maken voor nieuw 
gegraven havenbekkens (Parkhaven, St. Jobshaven). Aan de noordzijde van Het Park, aan 
de andere kant van de dijk, lag het land van Hoboken. Deze buitenplaats werd door de 
eigenaar Anthony van Hoboken met volharding beschermd tegen verstedelijking. Na zijn 
dood werd met de uitvoering van het uitbreidingsplan Dijkzigt (van stadsarchitect W.G. 
Witteveen 1927) het land van Hoboken toch voor een groot deel bebouwt. Het deel van het 
land dat groen bleef, werd openbaar park en museumtuin bij het nieuwe Museum Boijmans 
van Beuningen. Via routes door het Museumpark, de nog altijd groene Hoge Schielandse 
Dijk en de straten in het Scheepvaartkwartier was Het Park met de stad verbonden. Ook met 
het openbaar vervoer was Het Park goed bereikbaar, want tramlijn 1 had een eindhalte met 
keerlus aan de zuidoostelijke entree van Het Park. 
 
Na de overstroming van 1953 werd de Hoge Schielandse dijk opgehoogd en verbreed tot de 
huidige Westzeedijk. De weg op de dijk ontwikkelde zich conform het Wederopbouwplan tot 
een drukke verkeersader die verbonden was met de Maasboulevard. Bij de Kievitslaan werd 
voor het maken van een afslag een hoek van Het Park afgesneden en een extra 
verkeersstrook tussen beide parken aangelegd. 
 
In 1968 werd het Erasmus Medisch Centrum (1968) in het Museumpark gebouwd, pal 
tegenover de ingang van Het Park met het inrijhek.  
 
Parkhavenstrook 
Op G.J. de Jonghs plan voor samenvoeging van Het Park met De Heuvel uit 1886 is te zien 
dat hij met de aanleg van De Heuvellaan tevens de grond aan de westzijde van Het Park 
wilde ontsluiten. Mogelijk voor de bouw van woningen voor hoge inkomens. In Rotterdam 
was een gebrek aan aantrekkelijke woonomgevingen voor welgestelde burgers en grond in 
de directe nabijheid van Het Park was een toplocatie. De nieuwe weg was gepland om net 
als de Kievitslaan in een rechte lijn aan te sluiten op de Hoge Schielandse dijk of Zeedijk, 
zodat zowel de dwarsstraten als de nieuwe parkentrees op de weg zouden aansluiten. De 
stadplattegrond van even voor 1910 toont dat het anders uitpakte. Langs de Parkkade 
kwamen wat bedrijfsgebouwen, maar langs Het Park werd een brede strook gereserveerd 
voor een toekomstige verbinding met Rotterdam Zuid. De Heuvellaan bleef zo een 
plezierroute die gedeeltelijk door en gedeeltelijk langs de rand van Het Park liep. Toen een 
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spoor naar de haven de aansluiting van de Heuvellaan op de Zeedijk doorkruiste, werd de 
weg aangesloten op de oude toegang van De Heuvel, de toegang met de fraaie poort.  
 
In het Dijkzigtplan uit 1927 maakte de groenstrook tussen Het Park en de Parkkade deel uit 
van de Parkendriehoek. De plankaart laat ook zien waar in 1914 de in delen naar Rotterdam 
vervoerde Noorse Kerk werd opgebouwd.  
 

 

Figuur 6: Parkendriehoek met Parkhavenstrook 

 
 
Maastunneltracé 
Vanaf 1937 tot 1942 werd in de groenstrook tussen Het Park en de Parkhaven de 
Maastunnel gebouwd. Hiervoor moest de Noorse Kerk worden verplaatst. Deze werd naast 
de poort gezet. Ook moest een stuk van de Bult worden afgegraven. Het vrije uitzicht over de 
rivier naar het westen maakte plaats voor zicht op de monumentale ventilatiegebouwen (naar 
ontwerp van A. van der Steur. ) Na voltooiing van het werk werd het deel van de groenstrook 
dat niet werd ingenomen door de open tunnelbak als openbaar groen heringericht. Het 
ontwerp met gras en veel Italiaanse populieren zorgde voor eenheid van het groen en de 
bovengrondse bebouwing. 
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De aanwezigheid van een tunnel voor fietsers en voetgangers betekende dat voortaan 
bezoekers vanaf Rotterdam Zuid Het Park rechtstreeks konden bereiken. Bij de entree naar 
de Heuvellaan en een nieuwe trap de Bult op kwam een kiosk te staan met later een 
cafetaria erbij.  
 
Voorafgaand aan de Floriade werd in de groenstrook langs de Parkhaven de Euromast 
gebouwd (1958-1960) naar een ontwerp van H.A. Maaskant. Vanuit het ‘kraaiennest’ kon het 
publiek tijdens de Floriade zowel uitkijken over de havens als over de fleurige tentoonstelling 
in Het Park. De groenstrook zelf was ook ingericht als tentoonstellingsterrein. Speciaal voor 
de Floriade was er een treintje dat over de Baden Powelllaan reed en ter hoogte van de 
Euromast een halte had. Vanaf een klein perron leidde een stalen luchtbrug het publiek over 
de tunnelbak naar de ingang van de Euromast. 
 
Ontwikkeling Scheepvaartkwartier 
Het Nieuwe Werk aan de oostzijde van Het Park ontwikkelde zich na demping van de weinig 
nuttig gebleken Westerhaven (in 1902) verder tot het huidige Scheepvaartkwartier met zijn 
statige gebouwen. De rand aan Het Park werd steeds stedelijke doordat vrijstaande villa’s 
aan de Westerlaan plaatsmaakten voor gesloten bebouwing. Als het basisplan van C. van 
Traa voor de wederopbouw van het centrum in zijn geheel zou zijn uitgevoerd, zou alle 
historische bebouwing langs de Parklaan zijn vervangen door moderne nieuwbouw. De 
modernisering bleef echter beperkt tot de bouw van de Parkflat (1957) en enkele hoge 
kantoorgebouwen, waaronder het kantoor van VOPAK. 
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Figuur 7 
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3 DE HUIDIGE SITUATIE 
 

3.1 Ruimtelijk ontwerp 
 
In de Cultuurhistorische verkenning zijn de uitgevoerde historische ontwerpen vergeleken 
met de huidige situatie. Van de oorspronkelijke aanleg in de periode tot 1900, blijkt nog veel 
aanwezig te zijn. Het betreft (delen van) verschillende bouwstenen of structuurelementen, te 
weten: 

 vijvers 

 paden 

 Parkweg (Heuvellaan en Baden Powelllaan) 

 bebouwing (Heeren Huys, Koetshuis) 

 parksieraden (standbeeld Tollens) 

 bomen (voornamelijk eiken die deel uitmaakten van bosschages, maar ook 
scheefstaande trompetbomen, groepen platanen en andere soorten die geplant waren 
als solitair of als onderdeel van een groep ) 

 reliëf, inclusief de verhoogde dijk van G.J. de Jongh (door inklinking van de bodem zijn 
de hoogteverschillen wel afgevlakt). 

 
Uit de periode 1900-1950 zijn ook nog historisch waardevolle elementen in Het Park 
aanwezig: 

 bebouwing (Officierssociëteit, Noorse Kerk, De Ballentent) 

 parksieraden (poort) 

 diverse beplantingen. 
 
Van de toevoegingen na 1950 zijn waardevol:  

 Chalet Suisse 

 de Floriade-onderdelen Heemtuin, Oud-Hollandse Tuin, centrale weide en 
Rododendronallee. 

 
Tegenover de conclusie dat er nog veel van de historische aanleg over is, staat de 
constatering dat het ruimtelijke ontwerp sterk is verwaterd.  
 
Het Parkontwerp van de Zochers en de in volle landschapsstijl gerenoveerde aanleg van De 
Heuvel kenmerkten zich door een grote afwisseling in de ruimtelijke beleving. De 
wandelpaden voerden door bosachtige delen met intieme doorkijkjes maar ook langs een 
‘beek’ met verre doorzichten en grote weiden waar de lucht domineerde. Er waren delen met 
veel kleinschalige en kleurige beplantingen en andere met een grovere, meer 
landschappelijke beplanting. Er waren hoofdpaden en zijpaden. De bebouwing, de bruggen 
en andere bijzondere elementen vormden samen met de beplanting fraaie taferelen, 
schilderijen in drie dimensies die veranderden al naar gelang het standpunt van de 
beschouwer veranderde. Omgekeerd waren er vanaf de bruggen en de gebouwen, met hun 
terras of tuin fraaie uitzichten op Het Park. 
  
Door uiteenlopende oorzaken is de ruimtelijke opbouw van Het Park nu niet meer zo 
gevarieerd en samenhangend. Doorzichten zijn dicht geplant of gegroeid, of niet meer 
ervaarbaar doordat de beplantingen die ze inkaderden zijn verdwenen. De beplanting rond 
de gebouwen is te verhullend geworden. Het padenstelsel heeft geen duidelijke relatie meer 
met de ruimtelijke opbouw.  
 
Aan de hand van de ‘bouwstenen’ van Het Park kunnen de kwaliteiten en problemen van de 
huidige aanleg worden beschreven 
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3.1.1 Beplanting  
 
Bomen 
In het huidige bomenbestand is nog de hand van de Zochers te herkennen maar het 
onderscheid tussen groepen, solitairen en korte rijen bomen langs paden is niet meer 
duidelijk. Ook is het verschil tussen bosachtig dicht, halfopen en open (‘boomloos’) sterk 
verminderd. Dit komt doordat Het Park is beheerd zonder een historische referentie als 
leidraad, terwijl verschillende calamiteiten (overstroming, evenementen, iepziekte) grote 
bomensterfte tot gevolg hadden. Bij de opeenvolgende herstelprojecten zijn jonge bomen 
aangeplant van veelal andere soorten dan de uitgevallen bomen. Bovendien zijn ze veelal op 
andere plaatsen gezet.  
 
Met het renovatieplan van 1989 is het niet gelukt om de ruimtelijk gewenste bomenstructuur 
goed vast te leggen en een consequent omvormingsproces op gang te brengen. Voor dit 
streven werkt de op Het Park van toepassing zijnde herplantplicht – Het Park is onderdeel 
van de stedelijke boomstructuur – nadelig uit. De eis om iedere gerooide boom te vervangen 
door een nieuwe leidt er namelijk toe dat veel vervangende bomen (noodgedwongen) 
worden geplant op verkeerde plekken.  
De door G.J. de Jongh toegevoegde weg en de promenade langs en over de dijken is 
oorspronkelijk beplant met bomen geweest en het noordelijke talud van de Parkheuvel met 
struiken. Sinds ook dit talud met bomen is beplant is ook hier de ruimtelijke structuur 
vertroebeld. 
 
Struiken 
Struikengroepen zijn essentieel voor de opbouw van taferelen en de vorming van ruimten 
van verschillende maten en verhoudingen. Ook voor de sfeer zijn ze belangrijk, omdat 
verschillende heestersoorten uiteenlopende eigenschappen hebben die op ooghoogte te 
zien zijn. In de huidige situatie zijn grote delen van Het Park zijn te transparant geworden 
doordat de struiklaag is verdwenen. Vooral in het oostelijke deel van Het Park, het 
oorspronkelijke Park, is dit het geval. Waar nog wel struikenvakken zijn, is bij het beheer 
onvoldoende gelet op de vorm en de omvang in relatie tot hun plek en de uitzichten. Verder 
geldt - net als bij de bomen - dat de soortenkeuze bij vernieuwing van vakken onvoldoende 
gebaseerd is op de historie. 
 
Weiden 
De grasvelden vormen samen met het water de kijkruimten en tegenwoordig ook de 
gebruiksruimte van Het Park. Wanneer de huidige situatie vergeleken wordt met het 
oorspronkelijke ontwerp zijn er grote verschillen. Grasvelden in plaats van velden die 
eigenlijk (gedeeltelijk) met bos of heesters beplant zouden moeten zijn. Daarnaast werden 
van oorsprong lege, door bosschages omzoomde grasvelden veranderd in ‘boomweiden’.  
 
Een historische weide bevatte naast gras ook allerlei kruiden en er was onderscheid tussen 
intensiever gemaaide velden nabij het huis en ruigere velden als overgang naar het 
landschap. Vanwege het gebruik is het huidige beheer van al het gras gericht op gazon en 
omdat met grote elektrische maaiers wordt gemaaid, staan de bomen in grasloze cirkels. 
Sommige delen van de huidige grasvelden zijn niet (meer) geschikt als gazon omdat ze te 
nat zijn en/of te sterk beschaduwd.  
 
Sierperken 
Op de ontwerptekeningen van L.P. Zocher zijn meerdere bloemperken te zien die op 
uitgekiende plekken zijn gesitueerd, zoals aan het einde van een diep uitzicht over water. In 
het huidige park ontbreken dergelijke kleine verbijzonderingen. 
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Floriadebeplantingen 
De Oud-Hollandse Tuin werd reeds in het Groenjaar 2008 gerestaureerd op basis van de 
tekening van Van Koolwijk. Omdat er geen gegevens zijn over de originele invulling van de 
centrale buxusvormen, is hiervoor een nieuw beplantingsontwerp gemaakt.  
 
De Rododendronallee is niet zo lang geleden vernieuwd, waarbij behalve nieuwe 
rododendrons ook rijen jonge eiken (die elders weg moesten) tussen de jonge struiken zijn 
geplant. Behalve dat niet alle rododendrons goed zijn aangeslagen, is het resultaat van de 
renovatie niet bevredigend. De allee is teveel een donker pad geworden in plaats van een 
opvallende, bijzondere ruimte. 
 
De Heemtuin naar ontwerp van Broerse is verwilderd omdat het benodigde intensieve 
onderhoud financieel niet vol te houden was. Hoewel het meer natuurlijke karakter van dit 
deel van Het Park op zich aantrekkelijk is, is ook hier het ruimtelijk beeld (uitzichten, variatie 
in licht en donker, beeld van de begroeiing) niet optimaal.  
 
De bloemtapijten (kleine bloembollenvelden) die voor de Floriade waren aangelegd tussen 
de Noorse Kerk en het Heeren Huys zijn de inspiratie voor het huidige grote bloemperk op 
die plaats. Dit perk, dat ieder jaar opnieuw wordt ontworpen en ingeplant, is zeer geslaagd, 
maar is door zijn situering geen afdoende vervanging van de kleinere sierelementen die op 
andere plekken in Het Park ontbreken. 
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Figuur 8 

 
 

3.1.2 Paden en entrees  
 
Hiërarchie 
In de bestaande situatie zijn er enkele paden die resteren van de Floriade en te recht zijn. 
Voorts zijn veel paden te breed en is er geen duidelijke hiërarchie in het padenstelsel. In de 
historische situatie was er wel een herkenbaar onderscheid tussen de brede hoofdpaden en 
de aanmerkelijk smallere zijpaden van de wandeling. 
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Lijnen en vlakken 
Het vloeiende lijnenspel dat de paden in het verleden toonden, doordat ze zich bij 
samenkomst verbreedden tot pleinachtige ruimten, is sterkt afgezwakt.  
 
De huidige paden wijken ook door hun donkere kleur sterk af van het historische beeld. In 
het oorspronkelijke ontwerp vormden de zacht grijze zandpaden naast de groene grasvelden 
en donkere spiegelende vlakken van de vijvers lichtgekleurde horizontale elementen, die 
door hun gebogen vormen in combinatie met het reliëf en perspectief een sterk visueel effect 
hadden.  
 
Verharding 
Rond The Harbourclub ligt oud asfalt (Floriade) en de promenade op de uitkijkheuvel heeft 
een halfverharding van gebroken asfalt. Bijna alle andere paden zijn gemaakt van 
penetratieasfalt dat is opgesloten met kasseien. Soms hebben ze een slijtlaag van fijn grind, 
soms ook niet. Ze zijn geschikt voor wandelen maar zware belasting kan ze beschadigen, 
ook bij bescherming door rijplaten.  
Penetratieasfalt is een waterdoorlatende bitumenlaag, zodat de wortels van bomen niet 
droog komen te staan. Toch zijn (te brede) paden problematisch daar waar bomen vlak langs 
de rand staan.  
 
Op sommige plaatsen raakt het asfalt de stam van monumentale bomen en is het sterk door 
de boomvoet en hoofdwortels opgedrukt. Bij de oorspronkelijke paden van zand (mogelijk 
deels op een puinfundering) bestond dat probleem niet en waren er zelfs bomen in de paden 
geplant, vooral op de pleinachtige knooppunten. 
 
Parkweg 
De door de G.J. de Jongh toegevoegde Parkweg is tegenwoordig met klinkers bestraat en 
valt onder twee verschillende regimes. Het deel dat parallel aan de Parkhaven loopt heet nu 
Baden Powelllaan en wordt gerekend tot de stedelijke wegenstructuur. Het deel dat parallel 
aan de Parkheuvel loopt heet nog steeds Heuvellaan en wordt tot het wegen- en 
padenstelsel van Het Park gerekend. Omdat de Baden Powelllaan niet rechtstreeks op de 
Westzeedijk aantakt maar begint bij het stenen rijhek naast de Noorse Kerk is dit niet 
logisch. Temeer omdat de weg alleen bestemmingen in Het Park zelf ontsluit.  
 
Entrees 
De entrees tot Het Park bevinden zich nog op hun oorspronkelijke plaats. In de huidige 
situatie zijn de entrees als aansluiting op de stad niet allemaal optimaal. Dit is echter niet een 
probleem van de situering van de entrees maar van de aanlooproutes in de omgeving en de 
vormgeving daarvan.  
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Figuur 9 
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3.1.3 Water en reliëf 
 
Vorm van de vijvers 
De vorm van de historische vijvers is in grote lijnen nog intact. Alleen een gedeelte van de 
waterloop parallel aan de Westzeedijk (vermoedelijk een door de Zochers vergraven 
dijksloot) ontbreekt. Voor de Voormalige Heemtuin werd een stukje van de aanwezige 
slingersloot verbreed tot een vijver met een eilandje. Deze nog aanwezige watervorm is niet 
historisch, maar maakt de vroeg landschappelijke slingersloot als geheel niet onherkenbaar. 
De vijvers horen donkere spiegelende vlakken te zijn met vrij diep, helder water. Ze waren op 
veel plaatsen veel te ondiep geworden, maar zijn in 2009 gebaggerd. 
  
Reliëf 
De Zochers hebben hun ideeën voor glooiende grondvormen als onderdeel van het ontwerp 
voor Het Park niet op een tekening weergegeven. Dat deden ze nooit, omdat ze gewend 
waren voor ophogingen de nodige aanwijzingen te geven op het werk zelf. Vermoedelijk 
waren, afgezien van de opgehoogde Parkheuvel, de hoogteverschillen kort na aanleg groter 
dan nu en zijn ze door het lager en compacter worden van de bodem (inklinking) verminderd. 
Niettemin spelen de hoogteverschillen nog steeds een belangrijke rol in de beleving van Het 
Park. De steilere en vlakkere taluds in de buiten- en binnenbochten van de vijvers dragen bij 
aan de illusie van natuurlijke waterlopen 
 
Watersysteem 
Het Park is in de huidige situatie een buitendijks gelegen polder met twee peilen. Het peil 
van het noordoostelijk deel is NAP -0,15m, het peil van het zuidwestelijke deel NAP -0,40m. 
Het neerslagoverschot stroomt vanuit de vijvers van Schoonoord (peil NAP -15m) via een 
duiker naar de vijver rond Parkzicht en vervolgens via een tweede duiker (met stuw en 
handmatig bedienbare schuif) naar de vijver ten zuiden van het Heeren Huys. Met een 
gemaal dat aan het zuideinde van deze vijver staat, wordt het ten slotte door een duiker naar 
de Nieuwe Maas gepompt. Wanneer het water in de vijvers te laag staat, kan water uit de 
Nieuwe Maas worden ingelaten via een inlaat in de zuidwestelijke vijver. Dit kan alleen bij 
hoge waterstand, want het rivierpeil varieert tussen NAP -1,50m tot en NAP + 0,50m.  
 
Knelpunten in het watersysteem zijn de te geringe diameters van de duiker tussen de 
Muizenpolder en Het Park en de duiker tussen de beide parkvijvers. Hierdoor kan het water 
bij veel neerslag in korte tijd, niet snel genoeg worden afgevoerd naar de Nieuwe Maas.  
 
Bodemgesteldheid en grondwater 
In Het Park zijn nu delen waar na regenbuien lange tijd plassen blijven staan. Verder zijn er 
plaatsen waar bomen het moeilijk hebben door een teveel aan water.  
Voor het verkrijgen van inzicht in de afvoer van neerslag naar het grondwater (infiltratie)is 
een aantal grondboringen verricht in de meest natte delen in het noordoosten van Het Park. 
De bodemopbouw is als volgt. Onder de humeuze toplaag bevindt zich een opgebrachte 1-
1,5 m dikke kleiige laag die licht puinhoudend is. (Dit bevestigt dat voor de aanleg van Het 
Park, en wellicht voor latere ophogingen, grond is aangevoerd.) Onder deze antropogene 
laag ligt tot 5m diep een Holocene kleiige laag die licht ziltig tot zandig is. Deze laag is ook 
enigszins humeus en daarmee gevoelig voor inklinking. Bij zware belasting van het maaiveld 
wordt de bodem verdicht, waardoor het toch al matige infiltratievermogen van de bodem nog 
verslechtert. Daarnaast wordt door daling van het maaiveld de afstand tot het grondwater 
kleiner. Deze afstand, de zogeheten drooglegging of ontwateringdiepte, moet voor bomen en 
struiken (geen moerassoorten) 0,7 meter zijn en voor gazon 0,40 meter. 
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Figuur 10 
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3.1.4 Bebouwing 
 
Historische en waardevolle gebouwen 
In Het Park staan nu elf gebouwen, de gebouwen tegen de Parkheuvel meegerekend. Drie 
ervan zijn onlosmakelijk verbonden met de historische parkaanleg. Dit zijn het huis en het 
koetshuis van De Heuvel en de voormalige Officierssociëteit Parkzicht. Ze vormen 
focuspunten in het landschappelijke ontwerp en kunnen daarom niet gemist worden.  
 
Het Heeren Huys of huis van de voormalige buitenplaats De Heuvel 
Dit van oorsprong 17e eeuwse huis was de kern van de buitenplaats De Heuvel. Het werd 
gebouwd in rode baksteen. In de 18de eeuw kreeg het aan weerszijden een paviljoen, 
uitgevoerd in gele baksteen. De toegang lag aan de noordkant, de kant van de Westzeedijk. 
De koopman J.A. Nottenbohm, eigenaar van 1843 tot 1866, liet Het Park moderniseren in 
volle landschapsstijl en, passend daarbij, het huis bepleisteren. Nadat De Heuvel onderdeel 
was geworden van Het Park, werd aan de noordkant van het huis een vijver gegraven. Toen 
werd het logisch de ingang aan de zuidkant te leggen (na 1887). Na Nottebohm’s dood 
raakte het huis in verval maar geplande sloop ging niet door. Uiteindelijk werd het in het 
kader van de tentoonstelling E55 gerestaureerd/ gerenoveerd. Bij die gelegenheid werd niet 
de pleisterlaag verwijderd. Dat gebeurde pas toen voor de Floriade in 1960 een tuin in 18e 
eeuwse stijl was aangelegd. Daarbij pasten weer de oorspronkelijke bakstenen gevels. 
 
Het is niet duidelijk wat de originele kleur van de luiken en het houtwerk is. Toen het huis 
gepleisterd was waren ze groen. Dat waren ze na verwijderen van de pleisterlaag 
aanvankelijk ook nog. Nu zijn ze geverfd in een gelige kleur.  
 
Het koetshuis van De Heuvel 
In 1858 liet Nottenbohm het bestaande kleine koetshuis vervangen door één dat drie keer zo 
groot was. Het werd gebouwd in chaletstijl. Er was boven de stallen een woning voor de 
koetsier en voor eigen gebruik door Nottebohm waren er een erkerkamer en terrassen op de 
verdieping gerealiseerd. Via een trap naar een uitbouw aan de voorzijde konden die van 
buitenaf worden bereikt.  
Het gehele Koetshuis is nu wit geschilderd, terwijl het vroeger meer kleuren moet hebben 
gehad. Verder ontbreekt het oostelijke balkon. In 2006 is een bouwhistorisch onderzoek naar 
het Koetshuis verricht. Restauratie is nodig want het gebouw vertoont scheuren door 
verzakkingen. 
 
De voormalige Officierssociëteit Parkzicht 
Het oorspronkelijke houten gebouw uit 1855 werd in 1912 vervangen door een veel groter 
gebouw van baksteen. Het ontwerp werd gemaakt door D.O. Vermeer. Er is geen 
bouwhistorisch onderzoek bekend. Oppervlakkig bezien verkeert het pand in goede staat. 
 
Niet meer aanwezig 
De kleinere gebouwtjes van het historische park, zoals de muziektent bij de Officierssociëteit 
en de kiosk of limonadière op het pleintje ertegenover, zijn afgebroken omdat ze niet meer 
werden gebruikt.  
 
Naast de drie historische parkgebouwen zijn er vier die op zichzelf historische waarde 
hebben en/of bij Het Park zijn gaan horen. 
 
Restaurant Parkheuvel 
Restaurant Parkheuvel (ontwerp H. Klunder 1986) is een vervanging van Bellevue, wat weer 
een vervanging was van Café Niessingh. Op de Parkheuvel/dijk langs de rivier hoort een 
horecagebouw, maar het lage witte gebouw van restaurant Parkheuvel werkt, vooral door de 
verschoven positie, nu nauwelijks als een focuspunt.  
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Figuur 11 
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De Ballentent 
De Ballentent maakt strikt genomen geen deel uit van het parkontwerp, maar het is wel een 
kenmerkend element met historische waarde dat hoort bij de historische relatie van Het Park 
met de Parkkade. Het gebouw dateert uit 1910 en diende oorspronkelijk als kantoor voor de 
douane. Het bedrijf heeft door de tijden heen allerlei veranderingen doorstaan, van het 
verdwijnen van de havenactiviteit op de kade tot de toenemende drukte van het autoverkeer 
voor de deur. Aan de buitenzijde is het beeld echter rommelig geworden. 
 
Chalet Suisse 
Ten behoeve van de tentoonstelling E55 werden in 1955 tal van horecagelegenheden in Het 
Park gebouwd. Chalet Suisse, een restaurant gebouwd in Zwitserse trant, was afkomstig van 
de Landi, een grote tentoonstelling in 1939 in Zürich. Niet bekend is of het gebouw in de 
huidige situatie dezelfde kleur heeft als in 1955. Duidelijk is wel dat het op gegeven moment 
is uitgebreid.  
Het gebouw staat momenteel leeg, de buitenruimte rondom raakt verloederd. 
 
Noorse Kerk 
De Noorse Kerk met leeszaal, pastorie en toegangshek, werd gesticht op initiatief van de 
Noorse zeemanspredikant J.A. Saxe ten behoeve van in Rotterdam bivakkerende Noorse 
zeemannen. Het ontwerp van de kerk was de uitkomst van een prijsvraag, gewonnen door A. 
Arneberg en M. Poulsson, die later ook het stadhuis van Oslo ontwierpen. Hun ontwerp is 
gebaseerd op de Noorse staafkerken uit de dertiende eeuw en representatief voor de 
nationalistische romantische beweging in de Noorse architectuur. Zij ontwierpen voor Saxe, 
aansluitend op de kerk, ook de grote leeszaal en de pastorie. Bouwmateriaal en Noorse 
timmerlieden werden naar Rotterdam gezonden, waar de kerk in 1914 werd gebouwd.  
 
In 1937 werd de kerk, noodgedwongen door de aanleg van de Maastunnel, 200 meter in 
oostelijke richting verplaatst. Voor die dagen een grote technische prestatie. 
 
In 1943 beschadigde een brandbom de pastorie ernstig, deze werd in vrijwel originele staat 
herbouwd.  
 
De kerk is een onderdeel van een wereldwijd netwerk van 32 zeemanskerken, 
georganiseerd vanuit het Noorse Bergen. Bij de goed functionerende en onderhouden kerk 
hoort een omhaagde privéterrein. Aan de zuidzijde is de haag recentelijk vervangen door 
een modern hekwerk met klimplanten. 
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Gebouwen zonder historische meerwaarde 
Er zijn in de huidige situatie vier gebouwen die geen historische meerwaarde hebben voor de 
kwaliteit van het historische park. Dit zijn het werfgebouw inclusief hek, de volière, het 
horecagebouw van Scorpio tegenover de Maastunnel en de snackbar Dennis.  
 
Werfgebouw 
Het werfgebouw heeft geen architectonische waarde, neemt veel parkruimte in beslag en 
belemmert het uitzicht op de Noorse Kerk. Omdat de werf op de plaats staat van het 
dagpaviljoen voor tbc-patiënten, dichten sommigen wel een historische waarde toe. Dat heeft 
het echter niet. Een foto uit 1927 toont het oorspronkelijke dagpaviljoen als een open houten 
hal met kleine houten afgesloten ruimten aan weerszijden. Later zijn de houten gesloten 
ruimten vervangen door een bakstenen gebouw. Ook wanneer het hek en de opslag rond het 
huidige werfgebouw zouden worden verwijderd, draagt het gebouw in historische zin niets bij 
aan Het Park.  
 
Volière (voormalige Fazanterie) 
Voor de Floriade werd aan de noordwestzijde van het Heeren Huys een fazanterie met 
zandbak en eenden voerplek aangelegd. Hiervan resteert nog de volière op een pleintje.  
De zandbak is ooit bestraat vanwege beheerproblemen. De niet zo lang geleden opgeknapte 
volière is echter geen mooi bouwwerk dat goed past in Het Park. Door de dubbele lagen 
tralies kan je de vogels pas goed zien als je er vlak voor staat.  
 
Scorpio 
Tegenover de Maastunnel heeft lange tijd een kiosk gestaan bij de entree van Het Park. 
Deze deed goede zaken met de verkoop van onder andere ijsjes. Momenteel draait met 
name het kleine café met afgesloten terras. Door diverse uitbreidingen en de locatie tussen 
de twee entrees, staat dit gebouw nu ‘klem’ tegen de Bult en deze entrees. Als de historische 
entrees weer beter toegankelijk worden gemaakt is de locatie van het huidige gebouw 
hoogst ongelukkig. 
 
Dennis Fritespaleis 
Voor deze snackbar werd door architect M. van de Waals een bijzonder gebouwtje 
ontworpen (1989) dat refereert aan een scheepscontainer. Het werd echter tussen de ingang 
van Het Park en De Ballentent geplaatst, vlakbij het historische gebouw. In de afgelopen 
jaren is tussen beiden ten behoeve van een overdekt terras voor Dennis en een berging voor 
de Ballentent, een rommelige aaneenschakeling gemaakt van wanden en overkappingen die 
het zicht op Het Park erachter ontneemt.  
 
 

3.1.5 Bruggen 
 
Historische bruggen 
 
1. Rustieke brug (Heuvelbrug) 
Er is op het Heuveldeel nog één brug in historische stijl. Deze brug was rond 1900 een 
eenvoudige houten brug met boerenhek. Later werd dit een rustieke brug van niet gladde 
stammen, zoals de Balustrade op de Bult. De brug op De Heuvel is vernieuwd en is nu een 
tamelijk grove rustieke brug van dikke stammen die glimmend bruin zijn geverfd.  
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Figuur 12: Boerenbrug 

 

Figuur 13: Verfijnde rustieke brug 

 
Tot ca 1950 bevonden zich ook nog de volgende bruggen in Het Park: 
 
2. Brug bij Westzeedijk (Zocherbrug) 
In 1862 maakte J.D. Zocher twee brugontwerpen, waarvan het meest eenvoudige 
aantoonbaar werd gebruikt. De vlakke brug bij de Westzeedijk was conform de tekening van 
Zocher met twee ijzeren spijlen en muren aan weerszijden zonder verhoging op het eind.  
 
3. Brug aan de Kievietswei (Françoisbrug) 
Hoe de oorspronkelijke brug eruit zag is niet met zekerheid bekend. 
 
4. Brug bij Parkzicht (Officierssociëteitsbrug) 
De voormalige brug bij de Officierssociëteit was in de stijl van Zocher, maar er ontbreekt een 
tekening van in het archief. Op archieffoto’s uit 1865 zijn stenen langs de randen te zien. 
 
5. Brug Westerlaan (Parkbrug)  
Deze Zocherbrug uit 1862 leek veel op die aan de Westzeedijk. Een exacte tekening is niet 
bekend. 
 
6. Brug ten noordoosten van het Koetshuis (Nottebohmbrug) 
Deze brug was pas nodig, toen het water vanuit Het Park was doorgetrokken naar De 
Heuvel, na 1886. Archieffoto’s tonen een korte brug met een licht gebogen ijzeren onderbalk, 
hoge stenen pijlers en een zware muur. Er is geen ontwerptekening van gevonden. 
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Figuur 14: Zicht op nu niet meer aanwezige stenen burg en kiosk op pleintje 

 
Nieuwe bruggen 
Het huidige park heeft nu zeven bruggen, vijf daarvan zijn identiek (2, 3, 4, 5 en 6). Het zijn 
vlakke bruggen met lange gebogen gietijzeren leuningen. De stalen bruggen, die nu bijna 
zeventig jaar oud zijn, zijn niet zo lang geleden gereviseerd en hun huidige staat is redelijk 
tot goed, met uitzondering van de twee verkeersbruggen (nr. 4 en nr. 6) waaraan groot 
onderhoud moet plaatsvinden. Ook moet worden onderzocht of voor deze bruggen een 
sterkere fundering nodig is vanwege vrachtverkeer in verband met evenementen. 
 
In de voormalige Heemtuin ligt tegenwoordig als zevende brug een houten vlonder. Deze 
vervangt de Floriadebrug: een soort pad door het water met een dek gemaakt van schijven 
van boomstammen. 
 

 

Figuur 15: Nieuwe bruggen (1 en 2 op de kaart) 
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Figuur 16 
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3.1.6 Hek  
 
In de 19e eeuwse situatie, waarin Het Park aan de rand van de stad lag en begrensd werd 
door dijken, waren, behalve bij de Parklaan, eenvoudige landschappelijke aansluitingen 
meer voor de hand liggend dan hekwerken. Ook later zijn niet de randen en entrees van Het 
Park prominent vormgegeven met hekken of poorten, behalve de centrale entree aan de 
Westzeedijk (zie foto). 
Het fraaie inrijdhek uit 1908 dat hier werd geplaatst, was zoals blijkt uit archiefdocumenten, 
deel van een plan om hekwerk om de gehele noordwestelijke hoek van het verenigde park te 
plaatsen. Waarschijnlijk ging dit vanwege de hoge kosten niet door en werd alleen het 
inrijdhek gerealiseerd.  
Het Park ligt tegenwoordig niet meer buiten de stad, maar de dijken (Westzeedijk, Kievitsdijk, 
Parkheuvel en de lage dijk langs de Baden Powelllaan) zijn nog steeds bepalend voor de 
begrenzing ervan. Door de steile taluds is het vanzelfsprekend om voor het betreden van Het 
Park gebruik te maken van de formele ingangen. Er zijn dan ook geen olifantenpaden Het 
Park in. Alleen vanaf de Baden Powelllaan lopen mensen door de smalle beplantingsrand 
heen. 
 

 

Figuur 17: Het huidige inrijdhek aan de Westzeedijk 
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3.1.7 Verlichting 
 
Moderne verlichtingsarmaturen 
De eerste openbare verlichting in Het Park bestond uit gaslantaarns. Ze verlichtten vanaf de 
Parklaan het pad naar de Officierssociëteit en vandaar de route naar het Koetshuis en 
Heeren Huys (de grenssloot bestond nog). Later werden vrijwel alle paden van het park 
verlicht en de gaslantaarns werden vervangen door een moderner armatuur dat op zijn beurt 
weer werd vervangen door de huidige armatuur, de bekende, ook in veel woonwijken 
toegepaste, Friso Kramer kegels . Deze op zichzelf mooie lamp past niet bij de historische 
sfeer van Het Park Alleen in de Oud-Hollandse Tuin staan twee Oud Rotterdamse 
straatlantaarns, die lijken op de eerste generatie lantaarns in Het Park. 
 
Negatieve effecten  
De armaturen op palen staan gelijkmatig verspreid langs alle paden. De lampen zijn erg fel 
en hebben daardoor een verblindende werking. Het gevolg is dat Het Park buiten de 
verlichte cirkels donkerder lijkt dan het is. (Het duurt 20 minuten totdat de ogen van iemand 
die in het licht heeft gestaan weer zijn geadapteerd). Door de plaatsing en de aard van de 
verlichting draagt ze weinig bij aan de oriëntatie in Het Park na zonsondergang. Voor de 
sociale veiligheid is het effect eerder negatief dan positief.  
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Figuur 18 
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3.1.8 Meubilair 
 
Moderne banken in plaats van historisch meubilair 
De huidige banken dateren qua ontwerp en eerste plaatsing uit de jaren vijftig. Ze zijn van 
beton met geverfde houten zittingen en rugleuningen. Deze zijn functioneel maar niet mooi of 
bijzonder. 
 
Oude foto’s laten zien dat er in het verleden minstens drie verschillende typen banken in Het 
Park waren. De meest geplaatste bank had rustieke, dat wil zeggen als boomstammetjes 
vormgegeven gietijzeren poten en een enkelvoudige donkergroen geverfde houten zitplank 
en rugleuning. Op de wandelpromenade langs de rivier stonden lattenbanken van gietijzer en 
gelakt of geverfd hout. Vanaf 1960 tot nu hebben in de Oud-Hollandse Tuin witte 
lattenbanken gestaan.  
 
Een eenvoudige plank op drie steunen is gevonden op een oude foto uit 1922. Dit type was 
geschikt voor meer de wat minder gecultiveerde plekken in Het Park. 
 
Bijzondere bank  
In hun ontwerp voor Het Park hebben de Pochers op een bijzonder uitzichtpunt aan de vijver 
een halfronde bank (met pergola) getekend. De korte rechte kade die langs het uitstulpende 
water tegenover de bank was getekend bedoelden ze misschien als aanlegsteiger voor 
roeiboten. De Zochers hechtten sterk aan uitvoering van dit idee. Er zijn geen afbeeldingen 
van een dergelijke bank gevonden, maar de plek voor de bank in Het Park is wel nadrukkelijk 
als uitzichtspunt vormgegeven.  
 

 

Figuur 19: Detailtekening Zocher: halfrond zitje aan het water 
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Plaatsing van de banken 
In de tijd dat de gazons niet mocht worden betreden, stonden alle parkbanken 
vanzelfsprekend op de paden. Op zeker moment, vermoedelijk bij de modernisering van het 
meubilair, is men begonnen de banken naast de paden te zetten, in het gras.  
In de bestaande situatie staan alle banken naast de paden maar niet op een consequente 
manier. Soms ligt er asfalt onder de bank, soms tegels of is er een modderplek. Soms is de 
natuurstenen kantopsluiting voor een bank doorgetrokken, soms ook niet.  
 
 

 

Figuur 20 
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Figuur 21: Banken op pleintje 

 

 

Figuur 22: Huidige type bank en prullenbak: naast het pad 

 
 
Prullenbakken 
Er zijn geen oude foto’s van rieten of houten prullenmanden, wel van ijzeren korven. Op dit 
moment staan in Het Park eigentijdse standaard kunststof bakken met een inwerpgleuf op 
gegalvaniseerde beugels.  
 
Borden  
Er bevinden zich verschillende typen borden in Het Park: lage moderne borden met de 
huisregels en functie (barbecueveld) en elegante richtingwijzers op palen die overal in 
Rotterdam voor langzaam verkeer gebruikt worden. Borden die de weg wijzen naar de 
horecabestemmingen ontbreken. 
 
Overig meubilair 
In het verleden heeft in Het Park ook minstens één drinkfonteintje gestaan. Dat is er nu niet 
meer. Ook de vroegere voethekken en rustieke balustrades langs pleintjes met uitzicht op 
water zijn er niet meer. 
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3.1.9 Parkornamenten 
 
Historische elementen 
In het ontwerp van de Zochers zijn geen follies (siergebouwtjes) of beelden geweest. Het 
enige beeld dat tot de aanleg gerekend kan worden is het grote standbeeld van Tollens uit 
1860. Het is dan ook een beschermd monument. Dit marmeren beeld door J. Th. Stracké 
werd niet als sieraad voor Het Park bedacht maar aldaar geplaatst omdat het een geschikte 
plek leek (waartegen geen bezwaren waren) voor een ode aan de bekende Rotterdamse 
schrijver en dichter Hendrik Tollens (1780-1856) die vier jaren daarvoor was overleden.  
 
Speciaal voor het beeld ontwierpen de Zochers tegenover de brug naar de Officierssociëteit 
een ruimte tussen dichte bosschages. Bij de herinrichting van 1954 werden deze vervangen 
door kastanjes geplant in gras. 
 
Vroeger werd het beeld in de winter ingepakt in een houten kist. Nu is dat niet meer nodig 
omdat het van een beschermlaag is voorzien.  
 
Tuinvazen en andere ornamenten die zich oorspronkelijk in Het Park van De Heuvel 
bevonden, zijn verdwenen en niet meer te achterhalen. 
 

 

Figuur 23: Standbeeld van Tollens in het Park 
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Figuur 24 
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Nieuwe elementen 
De overige parksieraden die zich nu in Het Park bevinden, dateren uit de 20e en 21e eeuw. 
Van de zeven zijn er vier formele kunstwerken.  
 
In volgorde van plaatsing: 
1 Anton Verhey monument (1926) 
Anton Verhey was een geliefd dirigent en muziekleraar. Het herdenkingsteken voor hem 
werd door John Raedeker gehouwen uit van arduinsteen. Het stelt een zittende 
Orpheusfiguur voor die de lier bespeeld, en dieren die aan zijn voeten luisteren naar zijn 
spel. Het beeld stond in het gras voor het Heeren Huys. Wegens de aanleg van de Oud-
Hollandse Tuin is het verzet naar zijn huidige plaats aan het noordeinde van de 
Rododendronallee.  
 
2 Oorlogsmonument 
Voor dit oorlogsmonument werd een prijsvraag uitgeschreven, waarbij de plaats voor het te 
ontwerpen object, de voet van de Parkheuvel, als randvoorwaarde werd meegegeven. 
Vanwege de verbondenheid van het monument met de parkrand, wordt het hier genoemd. 
 
3 Borstbeeld Baden Powell (1961) 
Baden Powell was de oprichter van ‘the boy scout movement’.  Zijn borstbeeld werd 
geplaatst naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan van het district Rotterdam van de 
Vereniging de Nederlandse Padvinders. Het beeld is van brons en werd gemaakt door 
Willem Verbon. Het staat op een sokkel van baksteen bij een vierkant zitpleintje met banken 
ten westen van De Heuvelvijver.  

 
4 Beeld koningin Wilhelmina (1968) 
Ook dit beeld is als eerbetoon geplaatst, in dit geval vanwege de standvastigheid waarmee 
de vorstin tijdens de oorlogsjaren de Nederlandse regering in ballingschap leidde. Het beeld 
is gemaakt van hardsteen door Charlotte van Pallandt. Het hoort bij de zuidoostelijke entree. 
Vanwege de bouw van de parkeergarage en de heraanleg van Het Park in deze hoek is het 
een klein stukje verplaatst.  

 
5 Chaise Longue (1984) 
De Spaanse kunstenares Dora Dolz (overleden 2008) ontwierp voor Café Zochers een 
kleurrijke en extravagant vormgegeven chaise longue van geglazuurd keramiek. Het beeld 
werd geplaatst tegenover de toegang van het café, in de as van de Oud-Hollandse Tuin en 
het uitzicht over de vijver. 
 
6 Fontein met figuren  
De fontein met de beeldengroep tegenover de ingang van Parkzicht is door het 
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) aan een vorige exploitant geschonken. Het is geen 
uniek kunstwerk, maar wel een parksieraad. In de fontein is verlichting aanwezig, maar die 
doet het momenteel evenmin als de fontein zelf.  
 
7 Beer met vis  
Dit is geen formeel kunstwerk, maar zou dat kunnen zijn. Het beeld werd in 2005 ter plaatse 
uit een te kappen populier gevormd (met een kettingzaag) door Anton Kleinsmit, een 
boomverzorger in gemeentelijke dienst. De beer is niet geïmpregneerd met een 
conserveringsmiddel en zal dus geleidelijk vergaan. 
 
8 Gedenksteen van Anouska Grishaver 
Deze steen is in 2007 geplaatst door de vader van Anouska Grishaver ter nagedachtenis 
aan zijn vermoorde dochter die op deze plaats werd gevonden. 

 



 

Masterplan Het Park 
7 september 2011 

46/97 

 
 

3.2 Relaties met de omgeving 
 
Het Park is in het verleden steeds goed verbonden geweest met het centrum van Rotterdam 
en de woongebieden totdat verschillende ontwikkelingen de ruimtelijke en functionele 
samenhang aantastten. Door recente ontwikkelingen is Het Park nog meer een eiland 
geworden tussen drukke verkeersstromen. 
 
Parkendriehoek 
Aan de noordzijde raakte Het Park van het Museumpark (land van Hoboken) afgesneden 
door de bouw van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) en door de toenemende 
verkeersdrukte op de Westzeedijk. Het EMC heeft alle wandelroutes vanuit het woongebied 
ten noorden van Het Park afgesneden en is een zeer naar binnen gericht complex. De 
entree tot de parkeergarage is de enige aantakking op de Westzeedijk en er is geen 
menselijke activiteit van buitenaf zichtbaar. Daardoor versterkt het EMC op de dijk het gevoel 
van onherbergzaamheid voor langzaam verkeer. Vanuit het huidige Museumpark is er nog 
wel een de wandelverbinding met Het Park, maar deze is niet duidelijk en niet aangenaam. 
Wandelaars moeten tussen parkeerplaatsen onder aan de dijk doorlopen, langs een hek, 
waarachter het zogenoemde Bananenparkje ligt naar een steile trap de dijk op.  
 
Hoewel Het Park hemelsbreed niet verder van het centrum af is komen te liggen dan, ligt het 
voor de beleving wel meer excentrisch door de slechte verbindingen.  
 

 

Figuur 25 

 

Figuur 26: Onduidelijke verbinding tussen het Museumpark en het Park 
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De westkant van Het Park  
De Euromast en de midgetgolfbaan in de groenstrook boven en naast de Maastunnel zijn 
attracties die jaarlijks veel bezoekers trekken. Dat geldt ook voor de restaurantboten in de 
Parkhaven. De Parkkade en de groenstrook Euromast hebben echter weinig relatie met Het 
Park. Dit komt vooral door het ontbreken van goede oost-west-verbindingen. Vandaag de 
dag bestaan de loopbrug bij de Euromast en het Floriadeperron nog, maar de steile trap is 
niet comfortabel en het perron sluit niet aan op de toegangen van Het Park. Aan de 
slijtpaden is goed te zien dat veel mensen eenvoudigweg het talud afdalen in de richting van 
een van de parkentrees. 
 
Een belangrijk aspect van de stedelijke vernieuwing van Rotterdam is de herontwikkeling van 
oude havengebieden. Zo wordt nu ook het Lloydkwartier aan de westzijde van de Parkhaven 
omgevormd tot een stedelijk gebied met gemengde functies, waaronder wonen. Voor Het 
Park betekent dit dat het meer tussen woongebieden komt te liggen. De enige verbinding 
loopt momenteel echter (net als voor de bestaande woongebieden ten westen en 
noordwesten van Het Park) via het Droogleever Fortuynplein, de verknoping van het 
Maastunneltracé met de Westzeedijk. Dit grootschalige verkeersplein vormt een schril 
contrast met de 19e eeuwse Park. Er zijn aparte paden voor langzaam verkeer, maar veel 
wandelaars en fietsers ervaren de afstand die ze moeten afleggen over het plein en de 
dominantie van het gemotoriseerde verkeer als hinderlijk. 
 
Scheepvaartkwartier en de Nieuwe Maas 
Het Scheepvaartkwartier heeft van oudsher een hechte relatie met Het Park. Naarmate de 
wijk een grotere functiemenging krijgt (naast kantoren ook wonen en culturele functies) kan 
de betekenis van Het Park voor de wijk nog toenemen. De entree van Het Park in het 
verlengde van de Parklaan mist momenteel de allure die ze vroeger had en dat vraagt om 
verbetering. De stedelijke rand van het Scheepvaartkwartier langs Het Park zal op korte 
termijn al aan kwaliteit terugwinnen door het verdwijnen van een parkeerhaven aan de 
Westerlaan ter hoogte van het VOPAK-gebouw (op de plaats van de vroegere zwemschool 
en tramhalte). Momenteel wordt hier gebouwd aan een parkeergarage. Na de bouw wordt de 
ruimte op het dak weer bij Het Park gevoegd en kan hier een fraaie hoofdtoegang komen.  
 
Aan de Parkkade is de relatie van Het Park met de rivier een tijd lang verwaarloosd. 
Tegenwoordig wordt de recreatieve waarde van de Nieuwe Maas (Rotterdams belangrijkste 
openbare ruimte) weer volop erkend en liggen er aan de kade tegenover Het Park dikwijls 
bijzondere schepen afgemeerd. Een groot nadeel voor wandelaars die vanuit Het Park naar 
de kade willen lopen en omgekeerd zijn de steile trappen tegen de Parkheuvel en de 
verkeersweg waarop vaak erg hard wordt gereden. Ook de fietsers en voetgangers die uit de 
Maastunnel komen moeten bij het oversteken naar Het Park goed oppassen. 
 
 

3.3 Gebruik  
 

3.3.1 Recreatieve functies van Het Park 
 
Traditioneel en nieuw gebruik tegelijk 
Momenteel bestaat het traditionele parkgebruik in grote lijnen nog steeds, maar is het van 
vorm veranderd en uitgebreid met nieuwe activiteiten. Er wordt nu op de paden niet meer 
met paarden gereden maar nog wel gewandeld. Tegenwoordig betekent wandelen in veel 
gevallen ook de hond uitlaten. Het aantal honden dat meegenomen wordt naar Het Park is 
niet gering. Daarnaast wordt er nu op de paden hardgelopen, gerolschaatst en gefietst.  
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Op de grasvelden wordt nog steeds gespeeld en gesport, waarbij steeds weer nieuwe 
activiteiten te zien zijn, zoals Tai Chi, en nieuwe attributen worden meegenomen.  
Ook wordt er nog altijd fanatiek gezonnebaad, gelezen, geflaneerd en geflirt.  
 
Vooral dankzij de Rotterdammers van buitenlandse afkomst heeft Het Park aan belang 
gewonnen als ruimte om samen te komen met familie en vrienden. In veel landen is de 
traditie om in het weekend naar een mooie plek op het platteland of een park te gaan om 
samen te koken, te eten en te drinken. In Rotterdam worden de grotere parken daarvoor 
gebruikt en dat werkt aanstekelijk. Het barbecueën in Het Park is populair geworden.  
 
Natuurbeleving heeft een andere betekenis gekregen, want bij natuur denkt men nu niet of 
niet meer alleen aan het landschappelijke ontwerp van Het Park, maar ook en vooral aan de 
inheemse flora en fauna. Omdat het 150 jaar oude park bijzondere natuurwaarden heeft 
(zoals oude bomen, stinzeplanten, vogels en vleermuizen) is de beleving daarvan een 
belangrijk recreatief aspect, waarbij elk seizoen weer een eigen karakter toont.  
 
Horeca 
Horeca is er nog steeds in Het Park. De Officierssociëteit veranderde in 1931 in een 
openbare theeschenkerij en kinderspeeltuin en is nu restaurant The Harbourclub met een 
terras. Café Bellevue is vervangen door het sterrenrestaurant Parkheuvel. Daarnaast zijn er 
in en direct rondom Het Park allerlei eetgelegenheden bijgekomen. Het Heeren Huys is korte 
tijd een Café-restaurant geweest (Café Zochers) maar is nu een locatie voor besloten 
feesten en partijen. Er is al met al weinig tot geen daghoreca in Het Park. 
 
Via de historische Heuvellaan (waarvan een deel nu Baden Powelllaan heet) en de 
hoofdentree vanaf de Parklaan rijden nu geen rijtuigen meer naar de horecagelegenheden 
maar auto’s. Deze worden ook in Het Park geparkeerd (betaald parkeren). 
 

 

Figuur 27 Het Heeren Huys in het herenhuis van de Heuvel 

 

Figuur 28: Parkzicht in de voormalige officierssociëteit 
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Figuur 29: Chalet Suisse 

 

Figuur 30 restaurant Parkheuvel 

 
Evenementen 
De muziekuitvoeringen die vroeger bij de Officierssociëteit werden gehouden door een 
militair muziekkorps, hebben een eigentijdse vorm gekregen in allerlei concerten en festivals. 
De Zomerzondagen en Poetry International zijn tamelijk kleinschalig, maar tijdens de dag 
van de Romantische muziek en tijdens het multiculturele muziekfestival Dunya komen er 
vele tienduizenden bezoekers in Het Park. 
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Figuur 31 
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3.3.2 Conflicterend gebruik  
 
Veelzijdig gebruik valt toe te juichen maar levert ook problemen op. Sommige 
gebruiksvormen zijn hinderlijk voor medevertoevers in het park of schadelijk voor Het Park 
zelf. Voor de duidelijkheid worden hier de meest tegenstrijdige belangen en negatieve 
aspecten van het huidige gebruik opgesomd. 
 
Autoverkeer 
Tegenover de bereikbaarheid van de restaurants per auto en het gemak van parkeren in Het 
Park staan de overlast van de (te snel) rijdende auto’s en de storende aanblik van de 
verharde parkeerplaatsen, de verlichte parkeerautomaten en het geparkeerde ‘blik’ in het 
historische park.  
Omdat er illegaal geparkeerd werd, zijn er in 2004 extra parkeerplaatsen aangelegd. Er zijn 
er nu 20 voor het Heeren Huys, 18 voor Parkzicht en 21 voor Parkheuvel. De Noorse Kerk 
heeft een kleine parkeergelegenheid op eigen terrein. Er zijn nog steeds veel paaltjes nodig 
om te voorkomen dat automobilisten ook het gras gebruiken.  
 
Honden 
Er zijn regels voor het uitlaten van honden in Het Park, maar niet alle hondenbezitters 
houden zich eraan. Er is ook niemand die daar op toeziet. Gevolgen zijn schade aan 
beplantingen, vervuiling door hondenpoep en verstoring van de fauna.  
 
Grootschalige evenementen 
De grootschalige evenementen zijn aantrekkelijk maar hebben ook een keerzijde. Het herstel 
van de schade die erdoor ontstaat, is een fikse jaarlijkse kostenpost. Erger is dat sommige 
schade niet hersteld kan worden. De bodemverdichting die veroorzaakt wordt door de zware 
belasting met podia, aggregaten, materieel en dicht opeen staand publiek is onomkeerbaar 
en desastreus voor de bomen. In de handleiding voor het renovatieplan uit 1989 staat: 
‘Bodemverdichtende activiteiten zoals tentbouw, vrachtverkeer etc., zijn niet toegestaan 
binnen de kroonprojectie van beplanting’. Dit komt echter nog steeds voor.  
 
Barbecueën 
Formeel, wat betreft vergunningen en door de brandweer gestelde eisen, is open vuur in Het 
Park een ingewikkelde zaak. Momenteel is één veld aangewezen voor barbecueën, de 
Kievitsweide. Er worden echter veel meer velden gebruikt. Het grootste praktische probleem 
is het afval dat mensen geacht worden zelf op te ruimen voor ze Het Park verlaten. Voor de 
verzameling van het afval, inclusief de as en kooltjes, staan een paar grote betonnen 
containers op de hoek van de Kievitsweide (pontificaal in de zicht as van de entree vanaf de 
Parklaan). In 2010 heeft de deelgemeente in de zomer afvalbakken en een toiletcontainer op 
het veld geplaats. 
 

 

Figuur 32 
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Figuur 33 

 
 

3.3.3 Waardering van Het Park door gebruikers 
 
Bezoekers 
Uit recent onderzoek van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) onderzoek komt 
naar voren dat Het Park goed wordt bezocht en van de vier grote stadsparken in Rotterdam 
het hoogst wordt gewaardeerd. De waardering met een cijfer van 7,3 is niet slecht. Toch zijn 
er wel punten die volgens bezoekers beter kunnen. Ze zien graag: 

 verbetering van de algemene aantrekkelijkheid; 

 organisatie van meer activiteiten; 

 meer horeca en terrasjes. 
 
Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier  
De Stichting Wijkbelangen Scheepvaartkwartier is - zoals verwacht mag worden - kritischer 
dan de gemiddelde bezoeker als het gaat om het aanzien en functioneren van Het Park. Dit 
blijkt ook uit de wensen die de stichting heeft, te weten: 

 verbetering van het (rommelige, armoedig uitziende) park; 

 faciliteiten voor hondenuitlaters (zakjes/schepjesautomaten); 

 aanspreekpunt/parkbeheerder; 

 betere organisatie van het barbecueën (zonering, bakken voor afval op goede plekken); 

 verhoging onderhoudsbudget; 

 de organisatoren van evenementen laten meebetalen aan ontstane schade. 
 
Ondernemers en festivalorganisaties  
De horecaondernemers in Het Park stellen dat het moeilijk is om er succesvol daghoreca te 
exploiteren, maar ze zien net als de bezoekers horeca en terrasjes als een belangrijk aspect 
van de aantrekkelijkheid en waardering van Het Park. In hun wensenlijstje komen dan ook 
allerlei zaken voor die zouden kunnen helpen meer bezoekers te trekken, ook buiten de 
warme zomerdagen. Het de klanten gemakkelijk maken (parkeren voor de deur) hoort daar 
nadrukkelijk bij. Voor de organisatoren van festivals geldt eveneens dat zij belang hebben bij 
een fraaier en beter gefaciliteerd park als plek voor evenementen.  
 
Een inventarisatie van verbeterpunten voor horecaondernemers en festivalorganisaties leidt 
tot de volgende lijst: 
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 meer kleinschalige evenementen, ook voor kinderen 

 meer recreatieve voorzieningen, in het bijzonder voor kinderen 

 Heeren Huys open  

 parkeergelegenheid bij de horecavoorzieningen  

 meer daghoreca 

 parksfeer doortrekken tot aan de kades 

 sfeerverlichting (entrees, gebouwen) 

 openbare toiletten met drinkwatervoorziening  

 betere organisatie van het barbecueën (zonering, afvalbakken op goede plaats) 

 aanspreekpunt/parkbeheerder.  
 
(Notitie ‘Kansen voor een nog aantrekkelijker Park aan de Maas’, februari 2008). 
 
 

3.4 Natuurwaarden 
 
Algemeen 
Het huidige bomenbestand bestaat voor 26% uit jonge bomen, voor 67% uit volwassen 
bomen en voor 7% uit oude bomen, van allerlei soorten. De inheemse bomen (vooral eiken) 
zijn ecologisch het meest waardevol, want op de schors daarvan komen de meeste insecten 
voor en die trekken op hun beurt weer vogels en vleermuizen aan. De oude bomen zijn 
daarnaast belangrijk voor de fauna vanwege de holtes die gebruikt worden als (winter)rust- 
en nestplaats. 
 
Voor veel vogelsoorten is ook de aanwezigheid van (vooral inheemse soorten) struiken 
belangrijk (voedsel, dekking, nestgelegenheid). In delen van Het Park ontbreekt nu de 
struiklaag. 
In Het Park komen inheemse planten en stinseplanten voor die in stand worden gehouden. 
Ze groeien voornamelijk in heester- en bosvakken, want de grasvelden worden als gazon 
beheerd. 
 
Uit onderzoek blijkt dat de waterkwaliteit van de vijvers in Het Park matig is. Het bevat vooral 
teveel fosfor en te weinig zuurstof. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, namelijk: 
 

 de inlaat van vervuild water uit de Maas; 

 waarschijnlijk het bladafval van de bomen; 

 de aanwezigheid van fijn organisch materiaal (bagger); 

 de aanwezigheid van bodem omwoelende vis (zoals karper en brasem). 
 
De ecologische kwaliteit van de vijvers wordt ook als onvoldoende aangemerkt wegens het 
nagenoeg ontbreken van water- en oeverplanten. 
 
Beschermde soorten in Het Park 
Er komen in Het Park veel verschillende soorten vogels voor. Van de sperwer en grote bonte 
specht, twee soorten die beschermd zijn, werden vaste rust- en verblijfplaatsen gevonden. 
Broedlocaties van sperwer en de blauwe reiger zijn jaarrond beschermd.  Daarnaast zijn veel 
soorten aanwezig die in boomholtes broeden, waaronder de bosuil, de grote bonte specht en 
de boomklever. Dit geeft het belang aan van oude bomen met holten.  
Voor het kappen van oude bomen op of direct nabij de betreffende locaties moet ontheffing 
worden aangevraagd en eventueel elders in Het Park ter compensatie nestkasten worden 
opgehangen. Overigens zijn de nesten van alle broedvogels zijn tijdens het broedseizoen 
beschermd.  
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Er is één paarverblijfplaats waargenomen van een ruige dwergvleermuis. De verblijfplaatsen 
van vleermuizen genieten ook jaarrond bescherming. Behalve voor ruige dwergvleermuizen 
is Het Park een foerageergebied voor gewone dwergvleermuizen. Er zijn geen aanwijzingen 
dat andere vleermuissoorten vaste rust- of verblijfplaatsen hebben in Het Park.  
 
Door evenementen kan er (tijdelijke) verstoring plaatsvinden van de beschermde soorten. Dit 
is in strijd met artikel 11 van de Flora en Faunawet. Omdat het gaat om bestendig gebruik 
dat de vestiging van de aanwezige soorten niet heeft verhinderd, kan in plaats van met het 
aanvragen van een ontheffing worden volstaan met een gedragscode.  
Behalve verstoring door lawaai en activiteiten is ook felle, omhoog schijnende verlichting 
storend voor vleermuizen en vogels. 
 
In de vijver ten zuiden van het Heeren Huys is ondanks de slechte waterkwaliteit een 
beschermde vissoort gevonden: de bittervoorn. Voor de voortplanting van deze vis zijn 
zoetwater mosselen belangrijk en die zijn ook op andere plekken in de vijvers aanwezig. 
Voor het vergraven of dempen van water moet een ontheffing worden aangevraagd wanneer 
aannemelijk is dat bij de werkzaamheden bittervoorns worden gedood of hun leefgebied 
zodanig wordt aangetast dat de gunstige staat van instandhouding van de soort in het gebied 
wordt beïnvloed.  
 
In de basalten muur en talud aan de zuidzijde van de Parkheuvel zijn twee soorten 
beschermde muurplanten aangetroffen: tongvaren en steenbreekvaren. De consequentie 
hiervan is dat voor werkzaamheden aan de muur ontheffing moet worden aangevraagd in 
het kader van de Flora en Fauna-wet. Muurplantvriendelijk beheer opnemen in de 
beheerplannen voor Het Park. 
 
 

3.5 Beheer  
 

3.5.1 Huidig beheer 
 
De verantwoordelijkheid van het beheer van Het Park is in handen van de deelgemeente 
Centrum. In de begroting van de deelgemeente is daarvoor een post opgenomen. Dit is 
echter ontoereikend om Het Park op het gewenste onderhoudsniveau van stadspark te 
houden. Daarnaast is de uitvoering van het beheer verdeeld over de diensten: 
Gemeentewerken draagt zorg voor het technisch beheer (het tuinmanswerk en de 
technische staat van de wegen en meubilair), de Roteb is er voor het schoonhouden (legen 
van de prullenbakken, vuilprikken en vegen), de politie met Stadstoezicht is verantwoordelijk 
voor de openbare orde en de veiligheid. Daarnaast zorgen deze diensten voor het maken 
van afspraken met derden over evenementen die in Het Park plaatsvinden. 
 

3.5.2 Knelpunten in het beheer 
 
Vanuit de omgeving groeit de behoefte om één aanspreekpunt voor Het Park te hebben. Aan 
de ene kant is dat vanuit de belanghebbenden (organisatoren evenementen en uitbaters) en 
aan de andere kant is dat vanuit de dagelijkse zorg, die niet de kwaliteit heeft die door de 
diensten kan worden gegeven. Dat uit zich met name in de afwerking van de beplantingen, 
kanten etc. Dat vloeit enerzijds voort uit het zeer op afstand plaatsen van de uitvoering (veel 
werk is uitbesteed aan aannemers, die geen binding hebben met het park) en anderzijds uit 
beperkte budgetten die deze werkwijze noodzaken. 
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Figuur 34 
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4 HET PARK IN HET BELEID 
 

4.1 Ruimtelijk beleid 
 

4.1.1 Stadsvisie 2030 
 
In de Stadsvisie 2030 schetst de gemeente de ruimtelijke ontwikkelingen die nodig zijn om 
de economie van Rotterdam te versterken en de aantrekkingskracht van de stad als 
woonstad te vergroten. 
 
In het centrum sleutelrol voor openbare ruimte 
Voor het centrum is het doel om dit verder te ontwikkelen als zakelijk en cultureel centrum en 
tegelijkertijd ook als hoogstedelijk, bruisend leefmilieu. De huidige woondichtheid in het 
centrum is laag ten opzichte van de bedrijvigheid. Van de 56.000 nieuwe woningen die 
Rotterdam wil bouwen binnen het bestaande stedelijk gebied zal daarom een groot aantal in 
het centrum worden gerealiseerd. De consequentie hiervan is ruimtelijke verdichting. 
Verondersteld wordt dat dit goed mogelijk is bij een hoogwaardige openbare ruimte.  
 
In de huidige situatie wordt de inrichting van de openbare ruimte, onder meer vanwege en 
gebrek aan samenhang, maar matig gewaardeerd. Daarom krijgt in de strategische 
ontwikkelingsvisie de verbetering van de kwaliteit van openbare ruimte een sleutelrol 
toebedeeld voor het op gang brengen van de gewenste processen.  
 
Het Park vormt samen met het Museumpark het belangrijkste openbare recreatieve 
groengebied in het centrumgebied. Als zodanig moet het bijdragen aan een hogere kwaliteit 
van het centrumgebied als woongebied. Dit dient te gebeuren door verbetering van de 
ruimtelijke en functionele relaties tussen Het Park en het centrumgebied en door verhoging 
van de kwaliteit van Het Park zelf. 
 
Het Park in de stedelijke hoofdstructuur 
Het Park is een van de vier parken van Rotterdam die worden gerekend tot de 
hoofdstructuur van de openbare ruimte. De vier parken hebben elk een eigen geschiedenis 
en karakteristiek. Deze vormen het uitgangspunt voor de toekomstige ontwikkeling en 
beheer. Voor Het Park, dat het oudste van de vier is en het enige in Engelse landschapsstijl, 
betekent dit dat de kenmerken van het historische ontwerp van de twee-eenheid Zocherpark 
en De Heuvel de basis zijn voor de planvorming.  
Het Kralingse Bos uit de eerste helft van de 20e eeuw is een groot park in een soort 
‘Hollandse landschapsstijl’: een compositie van grote bospartijen en grazige ruimten met 
zichten naar de centrale veenplas.  
 
Het Museumpark is een jong park in ‘postmoderne’ vormentaal, dat is opgespannen tussen 
het Nederlandse Architectuurinstituut en de Kunsthal. Het Zuiderpark werd vanaf 1951 
aangelegd als een parkgordel tussen de bestaande woonwijken op Zuid en de geplande 
uitbreidingen. Omdat er in de oude wijken te weinig openbaar groen was voor ontspanning 
werd het nieuwe park bijna geheel gevuld met sportterreinen, volkstuinen en dergelijke, 
waardoor het een onduidelijke structuur had. 
Het Zuiderpark is recentelijk vernieuwd. Daarbij heeft het een herkenbaar hart gekregen in 
de vorm van de langgerekte plas en nieuwe voorzieningen, zoals een speeleiland.  
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Aandacht voor cultureel erfgoed 
Een van de kernbeslissingen van de Stadsvisie is dat meer gewicht moet worden toegekend 
aan cultuurhistorie. Cultureel erfgoed dient vaker en beter te worden benut als drager van 
structuren en als inspiratiebron bij de (her)ontwikkeling van gebieden. Vanwege de 
bijzondere cultuurhistorische waarde van Het Park is hiervoor – zoals reeds aangegeven - 
een Cultuurhistorische verkenning uitgevoerd. Deze vormt een van de invalshoeken voor het 
Masterplan. 
 

4.1.2 VIP gebied Rotterdam - Hoboken 
 
Hoboken 2030 
Het Erasmus MC is een belangrijke economische motor voor Rotterdam. Versterking van de 
ruimtelijke relatie tussen het Erasmus MC en de stad is een van de dertien 
gebiedsontwikkelingen die zijn aangewezen als het meest belangrijke voor het bereiken van 
de doelen Sterke economie en Aantrekkelijke woonstad.  
 
Een visie op het Hoboken-gebied (Hoboken 2030) wordt ontwikkeld in een open planproces 
waar vele partijen bij zijn betrokken. Tot het studiegebied, waarnaar een historische 
verkenning is verricht, worden ook Het Park en de Parkhavenstrook gerekend.  
 
Het Park in de gebiedsvisie 
Het Park wordt in de voorlopige gebiedsvisie omschreven als een oase van rust in de stad. 
Hiermee krijgt Het Park een andere rol toebedeeld dan het Museumpark, dat wordt gezien 
als een groene parkruimte die een functie kan krijgen als cultureel podium en gezamenlijk 
‘adres’ voor de omringende culturele instituten en het Erasmus MC. 
 
De Parkhavenstrook in de gebiedsvisie 
Voor de Parkhavenstrook wordt een nieuwe invulling wenselijk geacht, waarbij bestaande 
kwaliteiten dienen te worden gehandhaafd. Belangrijk is dat de strook bijdraagt aan de 
verblijfskwaliteit van Het Park en de Parkhaven en de relaties tussen het Hoboken-gebied en 
de omgeving versterkt. Voor een op te stellen masterplan worden nog geen 
programmatische uitspraken gedaan voor groene of gebouwde functies. Wel zijn 
uitgangspunten geformuleerd die betrekking hebben op ruimtelijke kwaliteiten van het groen 
en eventuele bebouwing. Zo wordt ondermeer gesteld dat de aanwezigheid van 
kwaliteitsgroen met zichtlijnen naar Het Park en Lloydkwartier gegarandeerd dient te zijn. En 
mocht bebouwing worden overwogen dan dient het huidige Scheepvaartkwartier als 
inspiratiebron en referentiebeeld. Hoogbouw is niet aan de orde.  
Uit een studie van bureau West 8 in 2002 is eerder al gebleken dat hoge bebouwing in de 
Parkhavenstrook zeer negatieve ruimtelijke effecten heeft voor de omgeving, in het bijzonder 
voor Het Park. De visie op Rotterdam-Hoboken onderschrijft dit. 
 

4.1.3 Visie openbare ruimte binnenstad 
 
De Stadsvisie 2030 is verder uitgewerkt in de Visie openbare ruimte binnenstad Rotterdam. 
Onder de titel De verbonden stad wordt in dit beleidsstuk uiteengezet hoe het doel van meer 
samenhang in de openbare ruimte concreet gestalte kan krijgen 
 
Op de visiekaart wordt Het Park een belangrijke plek of ‘brandpunt’ genoemd. Het is met 
andere belangrijke plekken in het centrumgebied verbonden door lineaire elementen: de 
doorgaande kades langs de Nieuwe Maas, de centrale groene as van het 
Scheepvaartkwartier en twee stadsboulevards, te weten de Westzeedijk en het 
Maastunneltracé.  
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Op de inrichting van Het Park wordt niet expliciet ingegaan. De volgende passage over 
gebruik en inrichting is wel van toepassing op Het Park als belangrijke openbare ruimte: 
 
‘Tevens worden de belangrijke openbare ruimtes geschikt gemaakt voor meervoudig 
gebruik, zodat ze niet wegvallen als brandpunt, wanneer de hoofdfunctie niet actief is. Ze 
mogen als ontmoetingsruimte niet tekort schieten doordat de mogelijkheid tot vrij en 
ontspannen gebruik beperkt wordt door specifieke programma’s op dagen dat deze niet 
aanwezig is, zoals markt of festivals. Er wordt ingezet op een meervoudig gebruik gedurende 
de dagcyclus, de weekcyclus en de jaarcyclus. Ruimtes geven aanleiding tot divers stedelijk 
gebruik. Ze voldoen aan de twee P’s van Poetry en Pleasure.’ 
 

4.1.4 De Rotterdamse stijl  
 
Voor het vergroten van de herkenbaarheid, eenduidigheid en samenhang van de openbare 
ruimte wordt niet alleen naar de structuur van de openbare ruimte gekeken maar ook naar 
het ontwerp en de toepassing van materialen. In de Rotterdamse stijl wordt een visie hierop 
gegeven voor de hele stad.  
 
Het Park wordt gerekend tot de zogenoemde romantische laag. Deze laag bestaat uit de 19e 
eeuwse parken, singels en plantsoenen die nog de stijlkenmerken van de Engelse 
landschapsstijl hebben. Gesteld wordt dat het zaak is om de zorgvuldigheid van de originele 
ontwerpen te behouden in de stedelijke dynamiek en het veranderende gebruik van deze 
plekken.  
 
Voor de romantische laag bestaan nog geen ontwerprichtlijnen, wel zijn vast belangrijke 
stijlkenmerken genoemd, te weten: 
 

 stedelijke context oudere stadswijken; 

 duidelijke begrenzing, introvert; 

 gevarieerde beplanting zowel in- als uitheems; 

 ontwerpprincipes van de Engelse landschapsstijl; 

 een landschappelijke enscenering door gebruik van organische lijnvoering en gebruik van 
sierheesters en boomgroepen; 

 gebruik van solitairen; 

 bijzondere in het oog springende elementen en waterpartijen. Het verdwijnende water, de 
referentie naar de natuur; 

 een heldere grens, door een stedelijke wand, een groene wand of een hekwerk; 

 gebruik: ligweiden, verpozing. 
 
In het materialenboek zullen voor de romantische laag materialen opgenomen die het 
specifieke karakter onderstrepen. Het Park is zo bijzonder dat het bij voorstellen voor 
meubilair een leidende rol heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Masterplan Het Park 
7 september 2011 

59/97 

4.2 Monumentenbeleid 
 

4.2.1 Beschermd stadsgezicht 
 
Het Park is bestemd in het Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht Scheepvaartkwartier. 
Het bestemmingsplan dateert van 25 juni 1968 en is herzien in 1977.  
 
Bestemmingen 
In artikel 18 van het bestemmingsplan wordt aangegeven dat de gronden die aangewezen 
zijn als park bestemd zijn voor: 
 

 Behoud van de aanwezige ornithologische, cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden en binnen dat raam voor parkaanleg, plantsoenstroken en gazons, met daarbij 
behorende paden, singels, vijvers en ander waterlopen, zomede voor overige in het 
kader van de waterhuishouding nodige voorzieningen als taluds, dammen en 
beschoeiingen; 

 Waterstaatsdoeleinden, als bedoeld in artikel 23, voor zover deze gronden op de kaart 
mede als zodanig zijn aangewezen, in welk geval deze laatste bestemming primair is. 

 
Onderscheid tussen De Heuvel en Het Park 
In het bestemmingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen het oostelijk deel en het 
westelijk deel. Het oostelijk deel wordt stringenter beschermd omdat daar de oorspronkelijke 
aanleg van de Zochers nog het beste is terug te vinden. (De vraag is of dit onderscheid wel 
zinvol is. Het westelijk deel van Het Park is ontstaan uit een zeer oude buitenplaats, waarin 
nog een grote samenhang is tussen parkaanleg en bebouwing en waarin zich bovendien 
zeer waarschijnlijk ook delen bevinden die door de Zochers zijn ontworpen.)  
 
Aard van de bescherming 
De bescherming krijgt vooral vorm door een systeem van vergunningen voor bouwen, 
slopen, rooien en gebruik, gebaseerd op de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Daarnaast is 
de bestaande ruimtelijke aanleg min of meer vastgelegd, inclusief de beplantingen. Er wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen ‘open boomgroepen’ (zonder onderbeplanting) en 
‘gesloten boomgroepen’ (met onderbeplanting). Hierover wordt het volgende gezegd: 
 
‘Voor zover de oorspronkelijke beplanting nog aanwezig is, dient deze gehandhaafd te 
blijven. De hoofdopzet van Het Park is in het plan aangeduid met de open en gesloten 
boomgroepen. Er moet op worden toegezien, dat in de aldus bepaalde ruimtelijke structuur 
niet te grote veranderingen worden aangebracht. Veranderingen in het grondwatersysteem 
dienen vermeden te worden. De mate van toegankelijkheid voor bezoek mag relatief gering 
zijn in de landschappelijk interessante gebieden.’ 
 
Op een enkele plek waar in het verleden een gebouw heeft gestaan rust nog een 
bouwbestemming. Die locaties zijn dus niet beschermd park.  
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4.2.2 Rijksmonument 
 
Integraal monument 
De Nederlandse Tuinenstichting heeft in maart 2004 de staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschappen verzocht Het Park aan te wijzen als beschermd Rijksmonument.  
In november 2010 is Het Park daadwerkelijk aangewezen als Rijksmonument. 
 
Dit betreft het geheel tussen Westzeedijk, Kievitslaan, Parkkade en Baden Powelllaan. 
Sinds 23 juni 2004 is voor Het Park voorbescherming van kracht. Dat betekent dat het 
Masterplan en de daarop volgende uitwerkingsplannen beoordeeld moeten worden door de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
 
Al beschermde elementen 
In 2000 zijn het Heeren Huys van De Heuvel, het Koetshuis van De Heuvel en de Noorse 
Kerk tot beschermt rijksmonument aangewezen. Alleen van de Noorse Kerk (gebouwd in 
1914) is een beschrijving en waardering gemaakt. Verder is het standbeeld van Tollens 
beschermd. 
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5 Visie  
 
De vele beleidsdoelstellingen en het gegeven dat Het Park is aangewezen als beschermd 
Rijksmonument, zijn sterk richtinggevend voor het Masterplan. Ze dienen verder te worden 
uitgewerkt. Dit wordt hieronder gedaan voor de vier invalshoeken cultuurhistorie, gebruik, 
stedenbouw en beheer.  
 
Koesteren cultuurhistorisch erfgoed 
Het Park is met enige delen van de singels en Arboretum Trompenburg alles wat van de 
uitgevoerde ontwerpen van Jan David en Louis Paul Zocher in Rotterdam is overgebleven. 
Alle andere landschapsontwerpen van de Zochers in Rotterdam zijn opgeruimd om plaats te 
maken voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Ook van de vele particuliere buitenplaatsen 
rondom de vroegere stadsdriehoek is zeer weinig over. Het Zocherpark en de daarmee 
verenigde buitenplaats De Heuvel, waarvan de vijver vermoedelijk ook door de Zochers werd 
ontworpen, vormen daarom een uniek cultuurhistorisch erfgoed dat gekoesterd moet 
worden. 
 
Omdat er nog zoveel van de oorspronkelijke aanleg over is, wordt in de Cultuurhistorische 
verkenning aanbevolen de uitgevoerde historische ontwerpen leidraad te laten zijn voor het 
Masterplan. Verder wordt aanbevolen historische materialen toe te passen en/of materialen 
die voldoen aan het historische beeld. Dit betreft het beplantingssortiment, het materiaal van 
de paden en het meubilair. 
 
Herstel van de luister van de zeer afwisselende ruimtelijke compositie is ook gezien de 
monumentale status van Het Park een logisch streven. Gebouwen die in Het Park passen 
dien te worden verwijderd. In een nieuw bestemmingsplan moeten ook niet passende 
bouwbestemmingen worden geschrapt. Historisch waardevolle gebouwen die nu nog niet 
beschermd zijn (Parkzicht, Chalet Suisse, De Ballentent) dienen een beschermde status te 
krijgen.  
 
Grotere functionaliteit in samenhang met belevingswaarde 
Een historisch verantwoord parkontwerp is niet alleen vanuit cultuurhistorisch oogpunt het 
meest wenselijk, maar past ook geheel in het beleid om de aantrekkingskracht van Het Park 
te vergroten. Fraaie, goed beheerde historische landschapsparken nog altijd zeer populair 
zijn bij het publiek. Een hoogwaardige Zocherpark nabij het drukke moderne centrum van 
Rotterdam heeft grote toekomstwaarde door de grote variatie aan vrij te gebruiken ruimten 
en de aantrekkelijkheid van het groene decor voor recreatieve en culturele activiteiten. 
Wanneer ook de aanwezige historische bebouwing functies heeft die samenhangen met Het 
Parkgebruik verhoogt dat de belevingswaarde van beide. 
 
Van grote betekenis voor het functioneren van Het Park als stadspark is goede, voor 
iedereen betaalbare daghoreca met een terras om lekker buiten in te zitten en te genieten 
van een fraai uitzicht en gezellige sfeer. Het huidige horeca-aanbod is gevarieerd, maar 
voldoet niet (volledig) aan de behoeften van alle gebruikers. Omgekeerd is de exploitatie van 
de gewenste dagvoorzieningen moeilijk wegens de wisselende bezoekers het jaar rond. Het 
is wenselijk om de wisselwerking tussen daghoreca en parkbezoek een zet in de goede 
richting te geven. Door de bereikbaarheid van Het Park te verbeteren, Het Park te renoveren 
en in het bijzonder de kwaliteit van de buitenruimte bij de horeca te verhogen, wordt het 
publiek gestimuleerd om vaker van de horeca gebruik te maken. Omgekeerd moet het 
gezamenlijke aanbod van de horecaondernemers zo aantrekkelijk en gevarieerd zijn dat zij 
het publiek stimuleren om vaker naar Het Park te komen. 
 
Omdat het autoverkeer door Het Park en het parkeren in Het Park niet past binnen een 
historisch stadspark, wordt voorgesteld op termijn het parkeren te verplaatsen naar de 
randen van Het Park: de Parklaan, Westerlaan en (na herinrichting) de Parkhavenstrook.  
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De afbouw van de parkeerplaatsen zal worden bezien in de afweging van het parkeren in het 
gehele Scheepvaartkwartier. 
 
Er zijn stadsparken die tal van attracties hebben: kinderboerderij, speeltuin, ronde 
bootjesvijver, skatepark, hertenkamp, doolhof, verkeerstuin, midgetgolf enzovoort. In Het 
Park, zijn dergelijke voorzieningen nooit zijn geweest (alleen een muziektent en een 
zweminrichting aan de rivier). Het past meer bij Het Park en haar gebruikstradities om de 
bestaande ruimte (grasvelden, paden, vijvers) inventiever aan te wenden voor recreatieve 
activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan allerhande kleinschalige evenementen, 
uitbreiding van het Zomerzondagenprogramma met bijzondere programma’s, bijvoorbeeld 
voor kinderen, ouderen, jongeren enzovoort. Ook kan gedacht worden aan de uitleen of 
verhuur van zaken om in Het Park te gebruiken (ligstoelen, sport- en spelattributen).  
 
Wanneer het op het historische park geënte activiteiten programma gecombineerd wordt met 
een groenrecreatief programma in de Parkhavenstrook - waar ook trendgevoelige 
voorzieningen op hun plaats kunnen zijn - versterken die elkaar.  
 
Voor grootschalige evenementen als het Dunyafestival is Het Park een aantrekkelijke locatie. 
Gelet op de kwetsbaarheid van het historische park (die na kwaliteitsverbetering nog groter 
zal zijn) is het voor de toekomst nodig de aard en omvang van evenementen in Het Park aan 
te passen aan de draagkracht. Bij verbetering van de ruimtelijke relaties met de 
aangrenzende gebieden ontstaan goede mogelijkheden om evenementen ook (gedeeltelijk) 
buiten Het Park te accommoderen, bijvoorbeeld aan de Parklaan (zoals nu al gebeurt), de 
De Parkkade en aan de Parkhavenstrook, mits de inrichting hierop zou worden aangepast. 
 
Verbonden parkgebied 
Niet alle barrières kunnen op korte termijn worden geslecht, maar op langere termijn kan de 
isolatie van Het Park volledig worden opgeheven. Het is zelfs niet ondenkbaar dat de 
Westzeedijk, die nu vanwege zijn functie als hoofdwaterkering kaal is, in de toekomst kan 
worden terugveranderd van een verkeersbarrière in een lommerrijke verbinding.  
 
Om Het Park beter te verbinden met het Museumpark is minimaal een comfortabel 
wandelpad nodig van de pleinruimte tussen het Natuurmuseum (de villa van Hoboken) en de 
horeca onder de Kunsthal naar de noordoostelijke entree van Het Park. Wanneer het 
zogeheten Bananenparkje aan de openbare ruimte kan worden toegevoegd en het parkeren 
onder aan de dijk anders wordt georganiseerd, kan een mooie groene schakel ontstaan. 
Voor de langere termijn kunnen verdere verbeteringen, inclusief aanpassingen van het EMC 
gebouw aan de dijkzijde, worden bestudeerd. 
 
Voor evenementen in het verleden zijn loopbruggen als verbinding gemaakt tussen het 
terrein van Hoboken en Het Park. Voor de ruimtelijke kwaliteit van de geschakelde parken is 
bebouwing op of over de Westzeedijk als verbinding ter hoogte van het Natuurmuseum 
echter zeer ongewenst. 
 
Voor de Parkhavenstrook zijn minimaal goede oost-west-paden gewenst tussen de 
Parkhaven en de entrees van Het Park. In het bijzonder dient er een comfortabele looproute 
te zijn van de toegang van de Euromast naar de hoofdentree ter hoogte van het Heeren 
Huys.   
 
Hoewel woonbebouwing in de Parkhavenstrook zou zorgen voor meer dagelijkse 
parkbezoekers, is voor de toekomstige ontwikkeling van Het Park een groen- en recreatief 
programma in de Parkhavenstrook zowel ruimtelijk als functioneel veel gunstiger. Ruimtelijk 
omdat de Parkhavenstrook het laatste restant is van de landschappelijke ruimte aan de 
westzijde van Het Park.   
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En omdat het voor het Heuveldeel van Het Park essentieel is, dat de westelijke parkrand een 
gesloten rand van beplanting is, met niet meer dan enkele openingen voor de entrees en een 
beperkt aantal doorzichten. Bij een luxe woon- en kantorenbebouwing in de sfeer van het 
Scheepvaartkwartier verdwijnt niet alleen beleving van de ruimte tussen Het Park en de 
Parkhaven, maar kan verwacht worden dat ook druk ontstaat op de westelijke rand van Het 
Park om er grote gaten in te creëren of de rand zelfs geheel transparant te maken zodat men 
vanuit de wijk Het Park in kan kijken. De vraag is of de monumentale status van Het Park 
een dergelijke aanslag zou kunnen voorkomen. Functioneel is een groen programma veel 
gunstiger omdat de bezoekers van de Parkhavenstrook geneigd zullen zijn ook Het Park en 
de horeca in Het Park te bezoeken en omgekeerd. Bij intensivering van het centrumgebied 
met woonbebouwing is vergroting van Het Parkareaal aan de rivier met hoogwaardige en 
flexibele groene ruimte te prefereren boven verdichting.  
 
In de visie Rotterdam - Hoboken is geconstateerd dat voor een betere verbinding van de 
woongebieden aan de west- noord- en noordwestzijde niet alleen het Drooglever 
Fortuynplein herzien moet worden, maar ook het Maastunneltracé ten noorden daarvan, 
tussen Coolhaven, Rochussenstraat en het Dijkzigt ziekenhuis. In aanvulling daarop is voor 
het Lloydkwartier eventueel een verbinding over de Parkhaven mogelijk. 
 
Vanuit historisch, ruimtelijk en functioneel oogpunt dient de Parkkade aan de zuidzijde te 
worden heringericht als een stoere kade zonder bomen. Alleen bij de Maastunnelgebouwen 
en de Kleine Veerhaven (oude veer naar Katendrecht) passen bomen. Door een boomloze 
kade blijft het uitzicht vanaf de Parkheuvel op de kade en de Nieuwe Maas onaangetast en 
blijft vanaf de rivier (Spido, watertaxi) de vorm van de Parkheuvel goed zichtbaar. Een 
obstakelloze kade is ook functioneler voor gebruik als evenemententerrein.  
In het nu voorliggende inrichtingsplan Parkkade worden echter ook plantenbakken en 
grasbakken voorgesteld.  
 
De huidige trappen van de wandelpromenade op de Parkheuvel naar de Parkkade zijn erg 
steil. Bij herinrichting van de Parkkade moet ook ruimte gezocht worden voor luiere trappen.  
 
Tot slot is een goede bereikbaarheid van Het Park per openbaar vervoer belangrijk. Bij 
nadere planvorming voor de omgeving van Het Park dient goed nagedacht te worden over 
de plaats van haltes ten opzichte van de entrees.  
 
Integraal beheer 
Voor het in topconditie houden van een gerenoveerde Park (schoon, heel en veilig) is een 
grote beheerinspanning nodig en een toereikend beheerbudget.  
Voor het groenbeheer is het wenselijk dat dit in de toekomst gebaseerd wordt op een beeld 
beheerplan en dat er een vast team groenverzorgers in Het Park werkt, deskundige 
hoveniers die kunnen doen wat nodig is op het juiste moment. Het beeld beheerplan dient de 
vertaling te zijn van een uitgewerkt beplantingsplan (een deeluitwerking van het Masterplan) 
en niet te worden gehinderd door een herplantplicht die gericht is op aantallen bomen in 
plaats van op ‘de juiste bomen op de juiste plaats’. Verder dient in het beheer de 
ontwikkeling van natuurwaarden, passend binnen het kader van de bescherming van de 
cultuurhistorie, te worden opgenomen. 
 
Ook het sociale beheer kan worden verbeterd. Vooral een parkbeheerder die aanspreekbaar 
is, toezicht houdt en direct optreedt tegen misstanden, wordt in de huidige situatie gemist. 
Voor het vernieuwde Zuiderpark is een nieuwe vorm van parkbeheer georganiseerd waarbij 
een vaste parkbeheerder een centrale coördinerende rol heeft voor alle beherende diensten 
en ook fungeert als contactpersoon naar het publiek.  
Ook voor Het Park, of de Parkendriehoek, is een integraal beheer gewenst. Daarbij dient er 
vooral naar gestreefd te worden dat een toekomstige parkbeheerder kantoor houdt in Het 
Park zelf. 
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Er is in 2010 een voorstel voor Parkmanagement uitgewerkt voor Het Park en het naburige 
Museumpark. Daarbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de ervaringen die zijn 
opgedaan bij het Parkmanagement van het Zuiderpark, dat enkele jaren geleden is 
ingevoerd door de deelgemeente Charlois. Dit betekent dat alle elementen van het beheer in 
één instituut van een parkmanager wordt samengevoegd.  
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6 MASTERPLAN 

 
Alvorens op het programma en de onderdelen van het plan in te gaan, wordt hier eerst het 
ruimtelijk concept of wel streefbeeld beschreven. Zoals bij beheer- en herstelplannen voor 
historische parken veelal wordt gedaan eerst voor Het Park als geheel en vervolgens per 
deelgebied. Hiermee wordt aangesloten op de deelgebieden die in de Cultuurhistorische 
verkenning zijn onderscheiden. 
 

6.1 Streefbeeld  
 
Algemeen 
Voor het ruimtelijke plan worden de aanbevelingen uit de Cultuurhistorische verkenning 
gevolgd. De oorspronkelijke aanleg (vastgelegd op historische kaarten) en de kenmerken 
van de landschapsstijl van de Zochers vormen de belangrijkste referenties voor het ontwerp.  
 
Streefbeeld is de situatie van het verenigde park (geen sloot, centraal veld als hart van Het 
Park), met de waardevolle toevoegingen uit de tijd van G.J. de Jongh (Baden Powelllaan - 
Heuvellaan, Parkheuvel met wandelpromenade) en de Floriade (Oud-Hollandse Tuin, 
Rododendronallee, inheemse beplantingen rond oude slingersloot) en met de gevarieerde 
ruimtelijke kwaliteiten van het ontwerp van het Zocherpark en De Heuvel: een gevarieerd, 
contrastrijk parklandschap in Engelse landschapstijl.  
 
Belangrijk is het herstel van de afwisseling open/dicht voor de uitzichten. Behalve de 
historische gebouwen die behoren tot het historische ontwerp dienen ook de nieuwere te 
handhaven gebouwen tot hun recht te komen als focuspunten.  
 
 
Per deelgebied  
 

 

Figuur 35: Indeling deelgebieden van het ruimtelijk concept 
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Deelgebied 1: Tuin De Heuvel tussen Heeren Huys en Westzeedijk 
Oorspronkelijk was de voortuin één ruimte met zicht van het huis naar de dijk en omgekeerd. 
Vanaf de toegang waar nu het hek uit 1908 staat, leidde een weg naar het huis en later ook 
naar Koetshuis.  
Verschillende veranderingen hebben plaatsgevonden, waarbij de ruimtelijke kwaliteit is 
afgenomen.  
Doel is een fraaie parkruimte met uitzichten op het huis aan de vijver en zichtlijnen naar het 
Koetshuis en de Noorse Kerk (taferelen met beplanting). De werf en volière passen niet in dit 
streefbeeld, bloemtapijten wel. Enig uitzicht naar Het Park vanaf de Westzeedijk is wenselijk 
voor fietsers en voetgangers, maar vanuit Het Park gezien is afschermende beplanting aan 
de noordzijde nodig vanwege het autoverkeer. 
 
Deelgebied 2: Oud-Hollandse Tuin 
Tot de Floriade lag hier een klein rond veld omgeven door een pad waar de paden uit het 
zuidelijke parkdeel op uitkwamen. Nu een tuin in 18e eeuwse stijl naar ontwerp van Koolwijk. 
Bij het herstel van deze tuin is het terugbrengen van kleur in het parterre belangrijk en 
daarnaast een grotere samenhang van de tuin met het huis. Daarnaast zijn maatregelen 
nodig om dit gebied als siertuin te laten fungeren en niet als speeltuin. 
 
Deelgebied 3: Wilde plantentuin aan weerszijden van de oude slingersloot 
De slingersloot is een restant van de vroege landschapstuin van De Heuvel. Dit was 
waarschijnlijk steeds een vrij besloten deel van Het Park. Voor de Floriade werd een deel 
van de sloot verbreed tot een kleine landschappelijke vijver en werd een heemtuin 
aangelegd. Er wordt gestreven naar een enigszins mysterieus, kleinschalig en besloten 
parkdeel met bloeiende wilde planten die gemakkelijk te beheren zijn. Bij de uitwerking 
(vormgeving) wordt voorgesteld dit parkdeel extra aantrekkelijk te maken voor kinderen. 
 
Deelgebied 4: Westelijke bosrand met hoog veld 
In dit deelgebied dient de beleving van de wandeling vooral gericht te zijn op de lange vijver 
en uitzichten over het water. De westelijke randbeplanting is mede daarom dicht, behalve bij 
een zijtak van de vijver waar een diagonaal zicht doorgetrokken kan worden naar De 
Heuvellaan. 
 
Deelgebied 5: Beëindiging vijver en oostelijke bosrand met laag veld aan het water 
Oorspronkelijk was er een soort pleintje aan het einde van de lange vijver. Dat hoeft niet 
terug te komen maar wel moet het uitzicht naar het huis benadrukt worden.  
De bomen langs de Heuvellaan conflicteerden oorspronkelijk niet met de beplanting op de 
dijk langs de Nieuwe Maas, maar nu raken de kruinen van de (vernieuwde) wegbeplanting 
de kruinen van de bijzondere bomen op het talud van de Bult en versterkt de 
wegbegeleidende beplanting het karakter van de bestrate Heuvellaan als weg voor 
autoverkeer. De Heuvellaan werkt daardoor als een scheidend element tussen de 
Parkheuvel en de rest van Het Park. Streefbeeld is daarom een weg die door de ruimte 
voert. Het zicht over de vijver naar het zuiden kan dan verder lopen over De Heuvellaan 
heen naar de bijzondere bomen in het talud van de Bult. 
Het lage veld aan de vijverrand hoeft niet opnieuw een pad te hebben, maar wel een 
opvallend beplantingselement. Het centrale perk is nu begroeid met bomen en lage 
onderbegroeiing. Dit vormt een mooie overgang naar de dichtere bosrand langs de 
voormalige grenssloot. 
 
Deelgebied 6: Centrale ruimte voor Koetshuis 
Hier zijn beide oorspronkelijke parken ingrijpend gewijzigd door het dempen van de 
grenssloot en het uitwissen van de aanleg aan oost- en westzijde. Het zuidelijke veld met de 
platanenbult en het noordelijke veld voor het Koetshuis vormen nu samen een prachtige 
grote ruimte centraal in Het Park. Het uitzicht vanaf de Platanenbult aan de lange vijver is 
door aanplant van nieuwe haagbeuken vertroebeld.  
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Het bij de Floriade opgeruimde pleintje, waar de kiosk stond, hoeft niet gereconstrueerd te 
worden. Er is geen openbaar pleintje tegenover The Harbourclub meer nodig want Parkzicht 
is geen privéclub meer en er staat geen muziektent meer. 
 
Deelgebied 7: Rododendronallee 
De rododendron allee is aangelegd in de ruimte van de grenssloot. Doordat het bos nu bijna 
doorloopt en de kruinen aaneengesloten zijn, is dit slecht ervaarbaar. Streefbeeld is een 
rododendron allee die een lange ruimte vormt. 
 
Deelgebied 8: Voormalig park Valkenier 
Dit deel van het Zocherpark is het omgevormde buiten van Valkenier. Het hoort een 
bosachtig karakter te hebben en een grazige oever met boomgroepen. Dit dichte deel 
scheidt de voortuin van De Heuvel van de Kievitsweide. 
 
Deelgebied 9: Bosachtige zuidwesthoek 
In het ontwerp van de Zochers is dit een bosachtig deel met enkele diepe doorzichten. In de 
bestaande situatie zijn nog solitaire eiken aanwezig die oorspronkelijk in bosschages 
stonden. De karakteristiek moet worden teruggebracht, waarbij rekening gehouden moet 
worden met de afwezigheid van het focuspunt Café Niessingh en de aanwezigheid van het 
restaurant Parkheuvel.  
 
Deelgebied 10:  Officierstuin 
De Officierstuin had oorspronkelijk geen beplante randen langs het water, zodat het gebouw 
van de Officierssociëteit en de muziektent van alle kanten goed zichtbaar waren. In de 
afgelopen tijd is de ruimte aan de noordzijde volledig van Het Park afgeschermd door een 
dichte rand beplanting. Streefbeeld is een mooie ruimte met uitzichten naar Het Park en 
omgekeerd. 
 
Deelgebied 11: Kievitsweide 
De Kievitsweide is de grootste grazige weide in Het Park. In de afgelopen tijd zijn er te veel 
bomen in geplant. Het streefbeeld is een weids veld met de beplanting hoofdzakelijk 
gegroepeerd langs de buitenrand. De paden door het veld hoeven niet te worden 
teruggebracht, want er mag nu op het gras worden gelopen. 
 
Deelgebied 12: As Parklaan 
Streefbeeld voor de oorspronkelijke entreeweg in het verlengde van de Parklaan is 
versterking van de as met bomen en beëindiging van de as met een mooi beplantingsbeeld 
en de toegang naar de tuin van Parkzicht. 
 
Deelgebied 13: Schiereiland 
Het schiereiland is een van de meest verschraalde delen van het ontwerp omdat het 
heesterlaag geheel verdwenen is. Het beeld behoort een afwisseling te zijn van kleine 
bosschages en grasvelden. Vanaf de paden keek men tussen de beplantingsgroepen door in 
intieme ruimten. Vanaf het hoofdpad aan de buitenrand ook over het water. Streefbeeld is 
weer een kleinschalig landschap met kleurrijke beplantingsgroepen. 
 
Deelgebied 14: Gebied aan de dijk 
De ruimten in dit deelgebied waren gericht op de dijk en de rivier. Bellevue werd in het 
doorzicht van een van deze ruimten gebouwd. In de huidige situatie ontbreekt de 
samenhang met de Parkheuvel. Streefbeeld is weer op het zuiden op de Parkheuvel gerichte 
ruimten en zicht vanaf de Parkheuvel naar het noorden, Het Park in. 
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Deelgebied 15: Oostelijke parkrand 
Deze parkrand wordt sinds 1955 gedomineerd door Chalet Suisse. Vermoedelijk is het 
uitgebreid, waardoor nog maar net ruimte is voor het openbare wandelpad tussen het 
gebouw en de vijver. Door opslag van wilgen wordt het gebouw (dat momenteel leeg staat) 
deels aan het zicht onttrokken. Streefbeeld is een mooie inpassing waarbij de wandeling niet 
gehinderd wordt.  
 
Deelgebied 16: Hoek zwemschool, tramcirkel 
Deze hoek is sinds de eerste aanleg subject geweest aan de meeste wijzigingen. 
Streefbeeld is een mooie, royale entree waarin het beeld van koningin Wilhelmina goed tot 
zijn recht komt fraai is gepositioneerd en de VOPAK garage door de beplanting op het dak in 
het ontwerp is ingepast. Naar het zuiden toe is het uitzicht vanuit Het Park naar de kade en 
de rivier belangrijk. 
 
 

6.2 Programma 
 
Het Park is een groene oase van rust aan de Maas, het stadspark voor de centrumbewoner 
en bezoeker, waar het prettig toeven is in alle seizoenen van het jaar. De historische 
Engelse landschapsstijl van Het Park is waar mogelijk hersteld waardoor de beleving van het 
park speelser is geworden. Het Park wordt 365 dagen per jaar gebruikt om te wandelen, op 
een bankje te zitten, te picknicken, een evenement te bezoeken en te spelen.  
Het (actief) entameren van allerlei activiteitenprogramma’s voor uiteenlopende doelgroepen 
is een onderdeel van het integrale beheer van Het Park. Hiermee is het mogelijk gemaakt 
dat Het Park ook bij mindere gunstige weersomstandigheden bezoekers aantrekt, die ook 
gebruik maken van de aanwezige daghoreca. 
Het overgrote deel van Het Park krijgt geen specifiek programma, maar wordt bestemd voor 
vrij gebruik, dat wil zeggen de grasvelden en paden. De voormalige Heemtuin kan een extra 
aantrekkelijk gemaakt worden voor kinderen. Voor enkele gebruiksvormen, waarvoor nu een 
zonering bestaat, stellen wij voor om deze te handhaven. Horeca en bijzondere faciliteiten 
worden aan de bebouwing gekoppeld. Voor kleinschalige evenementen wordt voorgesteld 
een mobiele muziektent te ontwikkelen. Voor grootschalige evenementen worden geschikte 
velden aangewezen. Het autoverkeer in Het Park wordt gereduceerd tot het allernoodzake-
lijkste. 
 

6.2.1 Programma bebouwing 
 
Het Heeren Huys 
Het Heeren Huys van De Heuvel is in het verleden daghoreca geweest. Het is nu alleen in 
gebruik voor recepties en feesten. Overdag is het huis meestal gesloten en maakt dan met 
zijn dichte luiken en verwaarloosde achterkant een desolate indruk. In de lijn van dit 
masterplan is er de wens om het Heeren Huys weer open te stellen als dag- en 
avondhoreca.  
 
Gezien de historische architectuur, de beperkte ruimte binnen en de aard van de 
bijbehorende buitenruimte - de kwetsbare Oud-Hollandse Tuin – is het Heeren Huys niet 
geschikt voor de gelijktijdige bediening van zeer grote aantallen gasten. Hoogwaardigheid 
moet het kernwoord zijn: luxe ontbijtjes, de beste theesoorten en koffiemerken, gerechten en 
wijnen voor fijnproevers, een romantisch decor met kaarslicht en grote boeketten van verse 
bloemen als decoratie.  
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De gunstige condities die moeten worden geschapen voor het Heeren Huys als hoogwaardig 
café-restaurant annex locatie voor feesten zijn: 

 herstel van de Oud-Hollandse Tuin als bijzondere tuin in Het Park; 

 aansluiting van de Oud-Hollandse Tuin op het huis, zodat de tuin als buitenruimte voor 
het café-restaurant kan dienen; 

 sfeerverlichting; 

 fraaie en sociaal veilige hoofdentree vanaf de Baden Powelllaan; 

 verbetering van de parkeergelegenheid (voorlopig op dezelfde plaats, op termijn anders); 

 verbetering van het beeld rond het gebouw door een betere organisatie van aanvoer, 
opslag en afvoer van drank, afval enzovoorts. 

 
Het Koetshuis 
Het historische Koetshuis, gelegen op een centrale plek in Het Park en is een beeldbepalend 
gebouw. Het is sinds 2000 aangewezen als beschermd Rijksmonument.  
Het gebouw leent zich bij uitstek voor een publieksfunctie. Vanuit de stakeholders wordt 
aangegeven dat met name laagdrempelige horeca, toiletten en speelvoorzieningen worden 
gemist. 
 
De gebiedsvisie Hoboken (B&W, februari 2009) stelt:: 
 
‘Het is een echt familiepark met speelruimte voor kinderen. Nieuwe horeca in bestaande 
monumentale bebouwing vult tophoreca in Het Park aan’. 
 
Een inventarisatie van wensen bij stakeholders (bezoekers van Het Park en de 
deelgemeente Centrum) leverde de volgende invulling van de publieksfunctie op: 

- daghoreca; 
- openbare toiletten; 
- balie van de parkbeheerder, informatievoorziening voor bezoekers (denk aan folders 

met een rondwandeling), ehbo-post, uitgiftepunt van te verhuren zaken (bijv. 
ligstoelen of speelgoed); 

- zaaltje met ontvangst voor groepen over natuureducatie ed.; 
- kantoor voor de parkbeheerder met voorzieningen voor andere parkgebruikers; 
- kleine permanente tentoonstelling over Het Park; 
- drinkwatervoorziening (een watertappunt kan ook aan de buitenzijde van het gebouw 

komen; 
- ruimte voor opslag van te verhuren of uit te lenen spullen; 
- uitgiftepunt voor zakjes voor het opruimen van hondenpoep. 

 
Het is uiteraard niet mogelijk om al deze functies een plek te geven in het Koetshuis. De 
financiële haalbaarheid van de genoemde functies zal worden onderzocht. Op basis daarvan 
wordt een voorstel dat ook past binnen een Rijksmonument ter besluitvorming voorgelegd.  
De publieksfunctie van Het Koetshuis is hierbij het uitgangspunt. 

 
The Harbourclub 
The Harbourclub heeft de potentie om het bruisende hart van Het Park te worden. Het kan 
de aantrekkingskracht van Het Park versterken als het zich meer zou presenteren als een 
een brasserie-achtig café-restaurt voor een breed publiek: zakenmensen, families, toeristen, 
jongeren, senioren, enzovoorts. Het gebouw is fraai en groot. Het heeft nog steeds een 
centraal vide met een galerij boven de voormalige dansvloer/muziekpodium. De 
buitenruimte, de tuin van de voormalige Officierssociëteit, is ook ruim en wordt door water 
omzoomd.  
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Momenteel heeft Parkzicht een smal terras tegen de gevel, maar het is denkbaar dat naast 
dit podium een groot terras van grind of kleischelpen komt te liggen met daarop ouderwetse 
tafeltjes en stoeltjes en met een kleine, maar bijzondere speelvoorziening voor kleine 
kinderen. Wanneer het terras feeëriek verlicht wordt, kan het publiek hier ook heerlijk 
vertoeven op een zomeravond.  
Net als het Heeren Huys zou Parkzicht ook buiten de zomer aantrekkelijk kunnen zijn door 
de combinatie van locatie, het interieur en het culinaire aanbod. De ruimte binnen geeft tal 
van mogelijkheden voor vermaak: lekker eten met live muziek, kleine optredens, 
clubavonden of activiteiten op middagen op de stillere dagen in de week. Voor Parkzicht is 
belangrijk dat het Masterplan de volgende kwaliteiten bewerkstelligt: 
 

 fraaie buitenruimte (tuin/terras) met uitzichten op Het Park; 

 sfeerverlichting; 

 fraaie en sociaal veilige hoofdentree vanaf de Parklaan; 

 verbetering van het beeld rond het gebouw door een beter organisatie van aanvoer, 
opslag en afvoer van drank, afval enz.; 

 parkeren op een andere plaats (VOPAK garage en/of de Parklaan). 
 
Parkheuvel 
Parkheuvel is als bekend sterrenrestaurant gunstig voor het imago van Rotterdam en Het 
Park, maar het bezoek aan het restaurant heeft geen relatie met het gebruik van Het Park. 
Het kleine omhaagde terras op de wandelpromenade over de Parkheuvel maakt een sterk 
geprivatiseerde indruk. De parkeerstrook is niet mooi en werkt scheidend. 
Doel voor Parkheuvel is een hechtere ruimtelijke samenhang te bewerkstelligen met Het 
Park, zodat het restaurant ook ervaren wordt als een bij Het Park behorende 
horecavoorziening. Wij stellen voor: 
 

 het gebouw ruimtelijk beter in Het Park in te passen (zichtlijnen); 

 het parkeren(valet parking) beter te regelen, bij voorkeur door gebruik te maken van de 
ondergrondse parkeergarage in de zuidoosthoek van Het Park (VOPAK garage); 

 de bereikbaarheid voor voetgangers vanaf de Parkkade te verbeteren. 
 
Noorse Kerk 
De Noorse Kerk is misschien wel de meest bijzondere voorziening in Het Park.  
In de Noorse kerk worden iedere zondag kerkdiensten gehouden. Het gebouw is ook door de 
week in gebruik als een soort cultureel en pastoraal centrum. Zo worden er cursussen Noors 
gegeven en zijn er overdag en ’s avonds activiteiten voor de Noorse gemeenschap. De 
nationale feestdag van Noorwegen wordt op 17 mei vanuit de kerk gevierd. Met kerst en 
Pinksteren zijn er meer bezoekers dan gemiddeld op zondag. Er zijn tientallen trouwerijen 
per jaar, zowel van Noorse als Nederlandse paren. Sinds een aantal jaren is de kerk ook 
Huis der Gemeente waardoor er huwelijken kunnen worden gesloten. De kerstmarkt in 
november trekt jaarlijks meer dan 2000 bezoekers. In het voorjaar komen er jaarlijks circa 15 
bussen met toeristen uit Noorwegen om de kerk te bezoeken. Ook in het weekend en op 
Open Monumentendag wordt de Noorse Kerk druk bezocht. 
Het gebouw heeft geen nieuw programma nodig, maar het is wel gewenst om het gebouw 
ruimtelijk weer op Het Park te betrekken (zichtlijnen). 
 
Chalet Suisse 
Chalet Suisse functioneerde tot voor kort als restaurant. Het heeft een terras aan het water 
en kan bijdragen aan de variatie in horeca die publiek naar Het Park trekt. Belangrijk is om 
het gebouw ruimtelijk weer beter in Het Park in te passen (zichtlijnen, doorgaand 
wandelpad). 
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Nieuwe mobiele muziek- en theatertent 
In de tijd dat de Officierssociëteit een besloten gelegenheid was, stond in de tuin een 
muziektent. Het was een traditionele tent met een hoog podium, bij uitstek geschikt voor een 
muziekkapel die over de hoofden van het publiek heen musiceert en zonder versterkers over 
een grote afstand te horen is. Dergelijke historische muziektenten zijn in veel oude parken 
aanwezig (geweest) en worden in deze tijd dikwijls teruggebracht omdat het fraaie 
parksieraden zijn en omdat muziek uitvoeringen aan het park een extra feestelijk tintje 
geven. 
 
Ook in Het Park is levende muziek in de zomer een belangrijke attractie. De vraag is echter 
hier een traditionele muziektent op een vaste plaats de beste huisvesting is.   
De programmering van de Zomerzondagen omvat niet alleen muziek, maar voorstellingen 
van uiteenlopende aard. De charme van veel optredens is bovendien dat het publiek dicht bij 
en op gelijke hoogte met de uitvoerende artiesten kan zitten.  
De centrale plek van de Zomerzondagen, midden op het centrale veld ten zuiden van het 
Koetshuis, is om meerdere redenen niet geschikt voor een vaste muziektent.  
Inspelend op de wens van een groot en gevarieerd aanbod van culturele activiteiten voor 
volwassenen en kinderen, zowel om passief van te genieten als om actief aan deel te 
nemen, wordt een mobiel en flexibel podium voorgesteld.  
 
De Ballentent 
Wanneer de Parkkade wordt heringericht en een grotere recreatieve betekenis krijgt in relatie 
met de rivier, kan het alleen nog maar beter gaan met dit (eet)café. Het terras kan zeer 
populair worden. Belangrijk zijn: 

 een betere inpassing van het terras; 

 verbetering van het beeld rond het gebouw door een beter organisatie van aanvoer, 
opslag en afvoer van drank, afval, enzovoorts. 

 
Kiosk tegenover Maastunnel, snackbar Dennis 
De huidige exploitant van Scorpio wil de cafétaria graag vervangen door een groter café.  
Voor vergroting zijn momenteel binnen de gemeente geen financiele middelen beschikbaar. 
Op de lange termijn bestaat er de ambitie om de horecalocatie te verplaatsen richting het 
westen, omdat de huidige ligging ongelukkig is ten opzichte van de oude entrees.  
Bezien vanuit het programma zou het realiseren van een verkooppunt van versnaperingen, 
lectuur en dergelijke, zonder eigen terras, een goede aanvulling vormen op het 
horecaprogramma in Het Park.  
 

6.2.2 Programma velden 
 
Barbecueën 
Voorstel is barbecueën toe te staan op de Kievitsweide en de centrale weide. De 
deelgemeente heeft in 2010 barbecueën op de Kievitsweide toegestaan en mogelijk 
gemaakt. Hiermee is er meer ruimte voor groepen om rondom hun eetplek ook nog te spelen 
en te sporten. Belangrijkste voorwaarde voor het probleemloos functioneren van de 
barbecuevelden is dat er geen afval blijft liggen en dat ook de as/kooltjes worden opgeruimd. 
Sinds de zomer van 2010 staan er in het hoogseizoen tijdelijke afvalbakken en een 
toiletcontainer op de Kievitsweide. Hiervoor dient een goed plan gemaakt te worden: voor de 
plaatsing en uiterlijk/omvang van speciale afvalbakken, toiletten en voor toezicht op 
hoogtijdagen.  
 
Honden 
Cruciaal is toezicht op het opruimen van hondenpoep door de eigenaren. Overtreders 
moeten consequent worden bekeurd. Wanneer eigenaren zich aan de regels houden, zijn 
honden in Het Park geen probleem. Voorgesteld wordt de huidige zonering (loslopen aan 
buitenranden) te handhaven, maar op één van de twee barbecuevelden ook vertoevers met 
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aangelijnde honden toe te laten (één veld moet vrij van honden blijven voor mensen die 
honden in de buurt van hun eten onprettig vinden).  
 
Evenementen 
Een aantal velden wordt geschikt gemaakt voor evenementengebruik door de draagkracht te 
verbeteren. Dit geldt voor de Kievitsweide en het centrale veld voor Het Koetshuis. De 
versterkte velden zijn grote open velden die toegankelijk zijn via de hoofdroutes van Het 
Park. Er staan weinig bomen. Door evenementen op deze velden te plannen wordt schade 
aan Het Park zo veel mogelijk voorkomen.  
Festivals en buitenactiviteiten spelen zich op dit moment voornamelijk af van mei tot en met 
september. Er zijn uiteraard ook buitenactiviteiten te bedenken in de herfst, winter en vroege 
lente kunnen plaatsvinden. Uitbreiding van activiteiten tijdens deze seizoenen zijn een kans 
om meer bezoekers naar Het Park te trekken.  
Evenementen en buitenactiviteiten moeten bijdragen aan de sfeer die Het Park biedt en 
passen binnen de mogelijkheden van Het Park. De grootte van de evenementen wordt 
begrensd door de fysieke mogelijkheden van Het Park en de aard van de evenementen zal 
zich moeten voegen naar de belasting die Het Park redelijkerwijs aankan.  
Incidenteel kan er een ‘zwaarder’ evenement in Het Park plaatsvinden. Voor deze 
evenementen die vaak meer publiek trekken en geluid genereren -en vaak zwaardere podia 
en aggregaten nodig hebben- zijn de Kievitsweide en het centrale veld voor Het Koetshuis 
geschikt gemaakt. Daarnaast biedt de middenberm van de Parklaan ruimte voor ‘zwaardere’ 
evenementen. De nieuw ingerichte Parkkade biedt beperkt ruimte aan ‘zwaardere’ 
evenementen. Vanwege de nieuwe inrichting met planten en grasbakken en ruimte die voor 
de doorgang van de hulpdiensten nodig is, is de ruimte voor evenementen hier beperkt. 
Om een goede loop tussen de podia te kunnen organiseren wordt festivalorganisatoren de 
mogelijkheid van een ‘stepping stone’ of route geboden in de zuidhoek van Het Park.  
 
Programmering die past bij Het Park heeft de volgende kenmerken: 

 Kleinschalig qua sfeer, podia en programmering; 

 Bij voorkeur gericht op kinderen en families; 

 Aansluiten bij de sfeer en het historisch karakter van Het Park; 

 Geen programmering met veel geluidsoverlast. 
 
Aan de organisatoren van evenementen wordt vooraf een draaiboek gevraagd dat ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan de beheerder van Het Park. Aandachtspunt hierbij is dat 
zwaar materieel zich aan de hoofdroutes houdt en niet over boomwortels rijdt en dat 
aggregaten niet onder bomen worden geplaatst. Uitgangspunt is dat schade, veroorzaakt 
aan Het Park, wordt verhaald op de organisator van het evenement.  
 
Spelen 
Het Park is een zee van ruimte en groen die voor jongeren en kinderen de mogelijkheid biedt 
om te spelen, ravotten en te sporten. Het Park biedt daartoe nu al de mogelijkheid.  
Voorgesteld wordt om de voormalige Heemtuin te bestemmen als avontuurlijk, geheimzinnig 
parkdeel met als doel natuurlijk en avontuurlijk spelen voor oudere kinderen. Dit gedeelte 
van Het Park appelleert sterk aan de fantasie van kinderen. Dit onderdeel wordt samen met 
stakeholders uitgewerkt. 
De wilde plantentuin is tevens een van de parkdelen die zeer geschikt is voor natuureducatie 
van kinderen. Daarom kan gedacht worden aan verhoging van de natuurbeleving door 
elementen als (bijzondere) nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten.  
Tevens stellen we voor om een zonnige plek in Het Park te combineren met water en in te 
richten voor jonge kinderen en hun ouders. Dit onderdeel wordt ook samen met de 
stakeholders uitgewerkt. 
Verder wordt voorgesteld om activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren, waarbij 
de velden, de paden en het water worden gebruikt.  
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Daarnaast wordt voorgesteld wordt om in of nabij het Koetshuis een locatie voor 
speelgoeduitleen te realiseren.  
 
Verder kunnen nabij horecalocaties eenvoudige speelvoorzieningen worden geplaatst.  
 
Noorse Kerk 
Op 17 mei wordt het veld bij de Noorse Kerk gebruikt voor de feestelijkheden die in verband 
met de nationale feestdag van Noorwegen vanuit de kerk worden georganiseerd. Dit is de 
officiële viering van deze feestdag in Nederland.  
 

 

Figuur 36 
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6.3 De bouwstenen van het ontwerp  
 
6.3.1 Beplanting 
 
Bomenstructuur 
In de huidige situatie staan nog groepen oude bomen en solitairen (alleenstaande bomen) op 
de juiste plaats. Er zijn in het zelfs nog bomencombinaties die onmiskenbaar van de hand 
van de Zochers zijn. (Beschreven in de cultuurhistorische verkenning). Maar er zijn ook heel 
veel jonge bomen die in uitzichten zijn gezet. Ook is het onderscheid tussen ruimte (weiden) 
en massa (bos, bosschages, boomgroepen, grote solitairen) sterk verminderd door het te 
verspreid planten van jonge bomen. Het streven is om weer een gevarieerd parklandschap 
te maken met delen die bosachtig zijn, delen die worden gekenmerkt door een kleinschalige 
afwisseling van massa en ruimte en grote velden met weinig bomen. Op de kaart is dit 
streefbeeld globaal weergegeven. Het zal moeten worden uitgewerkt in een bomenplan, 
waarin heel nauwkeurig aangegeven wordt wat voor bomen (hoofdsoorten, bijzondere 
soorten) waar horen te staan (in bos, bosschage, als groep in gras, als solitair, in rijtje langs 
pad). Dan wordt duidelijk waar bomen ontbreken en waar er bomen teveel zijn. Voor de 
bomen die moeten verdwijnen, kan een onderscheid gemaakt worden tussen bomen die 
direct weggehaald kunnen worden en bomen die bij uitval niet vervangen moeten worden.  
 
In het bomenplan kan ook het schilderachtige aspect van de boombeplanting, dat naast het 
ruimtelijke aspect van essentieel belang is voor een landschapspark, worden uitgewerkt. Er 
dient gewerkt te worden met een sortiment (plantenvariëteit) dat de Zochers ook gebruikten. 
Voor de toepassing van soorten die momenteel een probleem vormen, zoals kastanjes, 
moeten oplossingen worden gezocht. 
 
Struikbeplantingen 
De struiklaag ontbreekt nu in grote delen van Het Park. Daarom zijn die gedeelten nu zo 
leeg, doorzichtig en ‘saai’ en komen de gebogen paden als zinloze lijnen over. Op de kaart 
met het streefbeeld voor de struikbeplantingen is nog beter dan op de bomenkaart te zien 
hoe de historische ruimtelijke opbouw van Het Park weer hersteld kan worden.  
Net als de bomen zijn de struiken behalve voor het ruimtelijke aspect belangrijk voor het 
schilderachtige aspect. De struikbeplantingen zijn geen vakken die gevuld moeten worden, 
maar composities die bestaan uit verschillende soorten. Op de plantekening van Louis Paul 
Zocher (zie pagina 10) is goed te zien dat de struikengroepen verschillend zijn in samenhang 
met hun plek in het ontwerp.  
In het huidige Beheerplan wordt voorzichtig gevraagd om verbetering van de 
sortimentskeuze. In het kader van het groenjaar 2008 zijn voor meerdere struikengroepen 
beplantingsontwerpen gemaakt met voor de specifieke plek geschikte soorten die veel in de 
19e eeuw werden toegepast. Hierbij kon gebruik worden gemaakt van catalogussen van de 
kwekerij van de firma Zocher. Bij de uitwerking van het Masterplan in een beplantingsplan 
kan dat voor alle struikbeplantingen gebeuren. 
 
Grasvelden 
De grasvelden zijn groene vlakken die samen met de spiegelende slingervijvers en vloeiende 
lichte vlakken van de paden de letterlijke basis van het ontwerp zijn. Omdat Het Park reliëf 
heeft is het grondvlak ook niet plat maar glooiend en hebben de vlakken en lijnen extra 
effect. 
In het beplantingsplan moet bij de soortenkeuze goed gelet worden op de geschiktheid van 
soorten voor groeiplaatsen in grasvelden, om kale plekken (gaten in het beeld) te 
voorkomen. Ook kan het grasbeheer worden gedifferentieerd in samenhang met het 
ontwerp. Dat wil zeggen dat naast gazon ook ruiger gras een ontwerpmiddel is. 



 

Masterplan Het Park 
7 september 2011 

76/97 

 
 
Oud-Hollandse Tuin 
De Oud-Hollandse Tuin is in het kader van het Groenjaar 2008 vooruitlopend op het 
Masterplan gerenoveerd. De tuin is opgevat als een element dat ruimtelijk en functioneel bij 
het Heeren Huys behoort. In het renovatieplan voor de tuin is behalve aan de bestrating, die 
het gebouw visueel met de tuin verbindt, veel aandacht gegeven aan het beplantingsontwerp 
voor het parterre. De opzet is dat in de twee brede banden tussen de buxushagen een 
kleurrijke beplanting groeit waarin steeds planten bloeien en die ook een mooi winterbeeld 
geeft. Omdat het parterre ook is bedoeld om vanaf de Euromast te worden bekeken, denken 
wij na over een manier om de bloemenband zo te verlichten dat deze ’s avonds ook een 
bijzonder beeld geeft. 
Ten einde een betere afscheiding van de rest van Het Park te geven (meer respect voor 
deze tuin) overwegen wij om ook toegangshekken bij de ingangen te plaatsen. 
 
Rododendronallee 
Het beeld van de Rododendronallee moet zijn dat in een lichte, zonnige strook tussen de 
bosranden de rododendronstruiken zich uitstrekken als een compacte, volumineuze 
beplantingsmassa: twee dikke reuzenrupsen waar je tussendoor kunt lopen. Van eind april 
tot begin juni zijn deze rupsen een feest van kleuren en de rest van het jaar groene rupsen 
met subtiele kleur- en textuurverschillen. In de huidige situatie vallen de rododendronstruiken 
alleen op wanneer ze bloeien. De rest van de tijd lijken ze op onderbeplanting van het bos. 
Om het gewenste beeld te krijgen is belangrijk dat de eiken die als een (onregelmatige) laan 
in de struiken staan worden verwijderd, zodat er ruimte en licht is. De uitwerking hiervan is 
onderdeel van het maken beplantingsplan. 
 
Bloementapijten 
Met het bloementapijt ten noorden van het Heeren Huys wordt een Floriade-element als 
traditie in ere gehouden. Dit perk, dat ook gezien kan worden als een sierelement in de 
voormalige voortuin van De Heuvel, kan worden uitgebreid met twee perken zodat het effect 
voor de beleving en de herkenbaarheid van dit parkdeel nog groter wordt. 
 
Bloemperken 
Wat nog ontbreekt (zie de ontwerptekening van Zocher) zijn kleine bloemperken die op 
uitgekiende plekken in zichtlijnen zijn gelegen. Ze moeten verschillende ontwerpen hebben. 
De perken op nieuwe plekken, zoals voor de entree van Parkheuvel, kunnen ook eigentijdse 
ontwerpen zijn. 
 
 
 



 

Masterplan Het Park 
7 september 2011 

77/97 

 

Figuur 37 
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6.3.2 Paden en entrees 
 
Het is wenselijk dat weer een duidelijke structuur tot stand wordt gebracht, gebaseerd op het 
historische padenontwerp en de gewenste functionele structuur. 
 
Hoofdpaden 
De hoofdroutes verbinden de belangrijkste entrees met de bijzondere voorzieningen c.q. de 
bebouwing in Het Park. Deze routes zijn de enige paden die ’s avonds verlicht zijn. Het zijn 
ook de paden die gebruikt mogen worden bij de opbouw van evenementen. Het historische 
padenstelsel wordt geen geweld aangedaan om een snelle diagonale hoofdfietsroute van 
noordoost (Museumpark) naar zuidwest (Maastunnel) door Het Park te maken. Fietsers 
kunnen gebruik maken van de route Kievitslaan-Westerlaan-Parkkade of van de Baden 
Powelllaan. 
 
We stellen voor om de Baden Powelllaan weer net als de Heuvellaan tot de paden en wegen 
van Het Park te rekenen. Het autoverkeer over deze hoofdroute wordt teruggebracht tot de 
kortste verbindingen naar het Heeren Huys en Parkheuvel. Dit komt neer op twee knippen in 
het tracé: even ten zuiden van de toegang naar het Heeren Huys en even ten westen de van 
Parkheuvel. Bij Parkheuvel komt een keerlus, zodat gasten voor de deur kunnen blijven 
uitstappen. Langs de Baden Powelllaan wordt bij de entree naar het Heeren Huys een strook 
parkeerplaatsen gehandhaafd zolang geen nieuwe goed bereikbare parkeervoorzieningen 
voorhanden zijn in de Parkhavenstrook.  
 
De hoofdpaden krijgen een breedte van vijf meter, omdat dit de norm is voor wegen waarop 
dagelijks of incidenteel gereden wordt. Deze maat wijkt waarschijnlijk weinig af van de 
breedte die de historische hoofdroutes hadden, die afgestemd was op het elkaar kunnen 
passeren van rijtuigen. De doorgang van het hek aan de Westzeedijk heeft ook ongeveer 
deze maat. 
 
Wandelpaden en pleintjes 
De gewone wandelpaden zijn voor het onderscheid duidelijk smaller (twee meter) en 
sommige zijpaden nog smaller. Door de versmalling wordt het totaaloppervlak van de paden 
kleiner, maar daartegenover staat dat de knooppunten in de routes weer duidelijker als 
verbredingen, als pleintjes zullen worden ervaren. Een andere belangrijke winst van 
versmalling is dat er weer ruimte ontstaat voor de stamvoet van monumentale bomen langs 
de paden. 
 
Recreatieve fietsroute  
Het Park blijft toegankelijk voor ongemotoriseerd verkeer: fietsers en wandelaars. 
In de gebiedsvisie Hoboken is een langzaam verkeerverbinding diagonaal door Het Park 
aangegeven. In de toekomst is het mogelijk diagonaal door Het Park te fietsen, van de 
Maastunnel door Het Park, naar Het Museumpark en het Centraal Station. Deze ‘groene 
langzaam verkeerverbinding’ wordt door middel van informatieborden aangegeven bij de 
toegangen van beide parken. Het gaat hierbij in Het Park niet om een officiële langzaam 
verkeerroute -van rood asfalt- maar om een mogelijkheid diagonaal door Het Park te fietsen 
over het hoofdwandelpad van 3 meter breed dan wel de hoofdontsluiting van 5 meter breed. 
De fietser is in Het Park ‘te gast’ en maakt samen met wandelaars gebruik van de 
secundaire en hoofdroutes door Het Park. Overigens zijn fietsers in het hele Park 
toegestaan: zowel op de hoofdroutes als de secundaire paden. 
De officiële stedelijke fietsroute loopt uit de Maastunnel over de Baden Powelllaan en de 
Westzeedijk. 
Deze snelle route loopt buitenom, zodat in Het Park niet wordt geracet. 
Verder wordt voorgesteld om de fietsroute over de Kievitslaan en de Westerlaan in de 
toekomst helemaal bovenlangs te laten lopen, in plaats van de huidige route die deels het 
voetpad onderaan de Kievitslaan volgt.   
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Figuur 38 
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Zandkleur 
Voor het historische beeld is het wenselijk dat de paden van een ander materiaal worden 
gemaakt dan penetratieasfalt. Een witte slijtlaag oogt al veel beter dan zwart asfalt, maar 
paden die lijken op lichtgekleurde zandpaden zijn nog beter. Vanwege een goede 
begaanbaarheid (mensen op skates of met een rollator) en het beheer (onkruidvrij houden) 
zijn echte zandpaden geen oplossing. Maar er kan wel gewerkt worden met gestabiliseerde 
zandpaden. Vanwege de grote behoefte aan natuurlijk uitziende paden met een 
functionaliteit de vrijwel gelijk staat met asfalt of open verhardingen, zijn de afgelopen jaren 
veel nieuwe producten uitgevonden en getest.  
Voorgesteld wordt om uit te zoeken welke van deze producten geschikt is voor toepassing in 
Het Park. 
 
Klinkers op de weg van G.J. de Jongh 
Op de Heuvellaan- Baden Powelllaan kan de klinkerbestrating worden gehandhaafd. De 
voorlopige parkeerplaatsen kunnen ook het beste bestraat worden. Om het verschil tussen 
deze weg en normale Rotterdamse straten te verduidelijken, kan eventueel voor een 
gele/zandkleurige steen gekozen worden.  
 
Entrees 
De entrees moeten zo worden vormgegeven dat de verschillende verhardingsmaterialen 
binnen en buiten Het Park mooi op elkaar aansluiten. Om de automobilisten duidelijk te 
maken dat zij in Het Park zijn, en dus langzaam en voorzichtig moeten rijden (stapvoets), 
beginnen de rijwegen net als vroeger tegelijk met de hoofdwandelwegen bij de historische 
hoofdentrees aan de Westzeedijk en op de hoek Westerlaan - Parkkade. 
De entree bij de Parkflat kan als aansluiting op de oversteek vanaf het Museumpark worden 
verbeterd. 
 
Parkeren 
Om de natuurlijke uitstraling van Het Park te versterken is het wenselijk om autoverkeer tot 
een minimum te beperken en het aantal geparkeerde auto’s in Het Park zoveel mogelijk 
terug te brengen.  
Autoverkeer en parkeerplaatsen passen niet binnen een hoogwaardig historisch stadspark. 
Het Park moet echter wel kunnen worden beheerd, er worden evenementen georganiseerd 
en er zijn horecalocaties die moeten worden bevoorraad en bezocht. Bij de afweging welke 
parkeerplaatsen er in de toekomst in Het Park worden toegestaan zijn de uitgangspunten de 
beeldkwaliteit (zijn de auto’s erg storend in het beeld of niet), het gebruik (hoe hinderlijk is 
het parkeren voor recreanten) en de aanwezigheid van alternatieve parkeerlocaties op 
loopafstand. 
 
De parkeerplaatsen nabij het Heerenhuys, aan de Baden Powelllaan liggen aan de rand van 
Het Park en weinig in het zicht. Er mag in de toekomst niet pal voor de entree naar het 
Heerenhuys worden geparkeerd. Conflicten tussen parkerende voertuigen en wandelende of 
fietsende parkbezoekers kunnen vanwege de aanrijdroute minimaal zijn. Een alternatief voor 
deze parkeerplaatsen (bijvoorbeeld aan de Parkhaven) levert vanwege de barrière van het 
Maastunneltracee, onacceptabele loopafstanden op. Voorgesteld wordt daarom om deze 
parkeerplaatsen te handhaven.  
 
De parkeerplaatsen nabij restaurant Parkheuvel, aan de Heuvellaan liggen ook aan de rand 
van Het Park en beperkt in het zicht. Ook hier conflicteert het parkeren nauwelijks met het 
recreatief gebruik van Het Park. Alternatieve parkeerruimte is eventueel de Vopakgarage, -
met als nadeel de hoge kosten  voor de verhuur van vaste parkeerplaatsen- en de Parkkade. 
In dat laatste geval is de looproute redelijk kort, maar oncomfortabel vanwege de vele 
trappen. Voorgesteld wordt daarom om deze parkeerplaatsen te handhaven.  
 



 

Masterplan Het Park 
7 september 2011 

81/97 

De parkeerplaatsen bij de Harbourclub in de voormalige officierssociëteit liggen in het visuele 
brandpunt van Het Park. Ze tasten de beeldkwaliteit ernstig aan. Omdat ze worden bereikt 
via een hoofdwandelpad zijn ze ook erg hinderlijk voor het gebruik van Het Park. Voor deze 
parkeerplaatsen ligt er op 150-200 meter afstand een alternatief bij de Parklaan. Daarom 
wordt voorgesteld de 18 parkeerplaatsen bij de Harbourclub uit Het Park te laten verdwijnen. 
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Figuur 39 
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6.3.3 Water en reliëf 
 
Herstel noordelijke vijverloop 
De verdwenen waterloop langs de Westzeedijk kan voorlopig niet over de hele lengte 
worden hersteld, maar wel voor een gedeelte. Dit gedeelte, aangevuld met een soort wadi 
verder langs het dijktalud, kan bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast op het 
noordelijk deel van de Kievitsweide. 
 
Verbetering watersysteem 
Rekening houdend met grotere afvoerpieken in de toekomst dienen de bestaande 
constructies te worden verbeterd en volledig geautomatiseerd.  
Voor de waterkwaliteit is het zinvol dat geen water meer uit de Nieuwe Maas wordt ingelaten, 
maar schoner water van elders. (Waar dat water vandaan komt en hoe dat wordt 
vastgehouden voor droge tijden vraagt nadere studie. Dit is onderdeel van een algemeen 
waterplan).  
 
Verbetering vijvermilieu 
In het rapport van het wateronderzoek wordt voorgesteld om natuurvriendelijke oevers aan te 
brengen en het visbestand actiever te beheren (bodem omwoelende vissen wegvangen, 
andere soorten inbrengen). 
 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het belangrijk dat de vijvers spiegelende oppervlakken 
vormen en dat glooiende grastaluds fraai aansluiten op de waterlijn. Plukken oeverplanten 
en groepen drijvende waterplanten hoeven dat beeld niet te verstoren, maar kunnen juist 
bijdragen bij aan illusie van natuurlijke beeklopen.  
 
In Het Park hebben sommige oevers nog een beschoeiing van beton, De meeste zijn echter 
voorzien van hardhouten beschoeiingen die over het algemeen in goede staat verkeren. Bij 
de keuze voor toekomstige beschoeiingen kan onderscheid gemaakt worden tussen steile en 
vlakke oevers en tussen oevers die begroeid zijn met gras en oevers die begroeid zijn met 
struikengroepen of bosschages.  
 
Verbetering van het vijvermilieu is verder een kwestie van beheer (afgevallen blad 
verwijderen, voldoende baggeren). 
 
Verbetering laagliggende velden 
Mogelijke oplossingen voor de huidige slechte ontwatering zijn: 
 

 drainage; 

 ophoging met zand, waarbij jaarlijks maximaal 1 cm mag worden opgebracht en rekening 
gehouden moet worden met voortgaande zettingen. 

 
Als uitwerking van het Masterplan zal een plan worden gemaakt om de ontwatering en 
draagkracht van de lagere velden, waarvan sommige zeer belangrijk zijn als gebruiksruimte, 
te verbeteren. 
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Figuur 40 
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6.3.4 Bebouwing 
 
Historisch waardevolle gebouwen 
Voor deze gebouwen is het streven om ze bouwtechnisch in goede staat te brengen en te 
houden en het historische architectuurbeeld zo nodig te herstellen en in stand te houden. Bij 
de kwaliteit van het beeld hoort ook de beplanting die rondom de gebouwen staat. De 
uitwerking daarvan moet plaatsvinden in het beplantingsplan 
 
Het herenhuis van De Heuvel 
Nagegaan moet worden wat vanuit historisch en esthetisch oogpunt de beste kleur is voor de 
luiken en het houtwerk. Nagegaan zou ook kunnen worden sinds wanneer de oostgevel een 
blinde gevel is. Misschien is herstel van de oostelijke raampartij gunstig voor de toekomstige 
exploitatie. Verder moet de noordgevel worden opgekapt, waarbij het wenselijk is dat de 
centrale brandtrap wordt vervangen een minder opvallende trap op de hoek(en).  
 
Het koetshuis van De Heuvel 
Bij restauratie kan het architectuurbeeld worden hersteld. 
Dit gebouw is eigendom van de gemeente Rotterdam. Een groot deel van dit gebouw staat 
op dit moment leeg, daarvoor wordt een herbestemming gezocht. 
Het ligt voor de hand dat dit een of meerdere aan Het Park gerelateerde (publieks-) functies 
zijn. Een nader uit te werken zoekrichting is een combinatie van: kleinschalige horeca met 
terrasfunctie, toiletvoorzieningen, tentoonstellingsruimte (museum), educatieve 
voorzieningen en een kantoor voor het parkmanagement. 
Gezien de locatie, monumentale waarde en het belang van dit gebouw voor Het Park zullen 
extra gelden nodig zijn om de hiergenoemde combinatie van functies ondergebracht te 
krijgen en het gebouw weer in een gezonde conditie te krijgen. 
 
De voormalige officierssocieteit 
Gewenst is dat het gebouw wordt beschreven, gewaardeerd en beschermd. Bij de aanleg 
van een groot terras (halfverhard) aan de noordzijde moet bekeken worden wat moet 
gebeuren met de huidige lage terrasmuur, waarin toegangen zijn gemaakt door stukken eruit 
te breken. 
 
Noorse Kerk 
De Noorse Kerk is goed in originele stijl onderhouden. 
 
Chalet Suisse 
Gewenst is dat het gebouw wordt beschreven, gewaardeerd en beschermd. Het gebouw 
mag niet groter worden gemaakt dan het nu is. Hersteld in originele staat wel. Bij een andere 
functie dan horeca is het beter het terras aan het water te verwijderen en de historische 
groene oever te herstellen. 
 
Cafegebouw op de Parkkade (De Ballentent) 
Gewenst is dat het gebouw wordt beschreven, gewaardeerd en beschermd. Het beeld moet 
worden verbeterd. De rollen prikkeldraad op het dak moeten bijvoorbeeld worden vervangen 
door een elegantere anti-inbraak voorziening. 
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Figuur 41 
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Overige gebouwen 
 
Restaurantgebouw Parkheuvel 
Bekeken moet worden hoe gasten vanaf de Parkkade op comfortabele wijze lopend de 
entree van het restaurant kunnen bereiken. 
 
Gebouw van Dennis Fritespaleis 
Streven is om dit gebouwtje weer los te maken van de Ballentent door verwijdering van het 
overdekte terras aan de westzijde. Het kan behalve op de Parkkade ook op Het Park worden 
betrokken door middel van aanleg van een klein, niet overdekt terras aan de oostzijde (in het 
zicht van de entree van Het Park).  
 
Nieuwe kiosk  
De kleinere gebouwtjes van het historische park, zoals de muziektent bij de Officierssociëteit 
en de kiosk of limonadière op het pleintje ertegenover, zijn afgebroken omdat ze niet meer 
werden gebruikt. Terugbouw op de oorspronkelijke plaats is niet wenselijk omdat ze er niet 
meer passen. De bouw van een passende kiosk op een andere plaats is wel wenselijk.  
De entree bij de Maastunnel is hiervoor een geschikte plaats. Belangrijk voor de nieuwe 
kiosk is, dat het een vrijstaand gebouwtje is, dat vanaf alle kanten gezien mooi is. Het hoeft 
geen oud ontwerp te hebben (kopie), maar moet wel refereren aan ouderwetse kiosken.  
 
Mobiel podium/muziektent 
Vanuit programmatisch oogpunt is het opnieuw bouwen van een vaste, ouderwetse 
muziektent niet wenselijk, ook niet op een andere plaats in Het Park.  
Wel functioneel en wenselijk is een mobiele muziektent die voor verschillende soorten 
evenementen in Het Park kan worden gebruikt. Deze tent/koepel/kiosk moet op verschillende 
plaatsen en op verschillende manieren kunnen worden opgezet en ingericht (hoog/laag 
podium, naar alle kanten open of naar één zijde). Deze ‘parktent’ moet speciaal voor Het 
Park worden ontworpen en technisch uitgewerkt. De tent moet zo mooi zijn dat hij de waarde 
van een parksieraad heeft, snel gemonteerd kunnen worden, en in niet te grote delen 
gedemonteerd kunnen worden, zodat winterberging geen probleem is. 
 
Het gebouw van de Werf van Gemeentewerken 
Van het werfgebouw (met het hek) wordt voorgesteld het op termijn af te breken en voor de 
Werf een andere locatie in het centrum te zoeken aangezien vanuit de Werf uitbreiding 
gewenst is en een tweede toegang voor vrachtwagens en groot materieel nodig is. Een 
vergrote werf is vanuit Het Park gezien niet wenselijk. Het gebouw heeft geen historische 
waarde voor Het Park en is vanwege ligging en uitstraling belemmerend voor de verbetering 
van de kwaliteit van Het Park. 
 
De volière 
Wat betreft de volière wordt voorgesteld te zoeken naar een betere plek en als deze niet 
gevonden wordt, de volière te verwijderen. 
 
Eetcafe Scorpio 
Voor het gebouw van eetcafe Scorpio wordt op termijn verplaatsing naar een andere plaats 
tegenover de Maastunnel voorgesteld. 
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6.3.5 Bruggen 
Variatie en verbetering op termijn 
In de oorspronkelijke situatie was de variatie in bruggen groter dan nu. Door de zware stenen 
bruggen was het beeld ook heel anders. Het is niet noodzakelijk om de oorspronkelijke 
ontwerpen terug te brengen. Wel is het wenselijk dat, wanneer de huidige bruggen 
vernieuwd moeten worden, de variatie in architectuur en materiaal wordt vergroot. Per brug 
wordt dan gekozen voor een ontwerp dat past bij de plek en de sfeer van het parkdeel 
waarin de brug ligt.  
Over het algemeen is de technische staat van de bruggen redelijk tot goed. Vernieuwing van 
de voetgangersbruggen is voor normaal parkgebruik en -beheer is op korte termijn niet 
nodig. Twee van de bruggen -  de Societeitsbrug en de Nottebohmbrug – zijn echter 
verkeersbruggen, die ook worden gebruikt voor zwaarder materieel (bijv. in het kader van 
evenementen). Zij zijn op korte termijn wel toe aan groot onderhoud of vervanging.  
 
Avontuurlijk oversteek 
Voor de korte termijn wordt voorgesteld om het vlonderpad in de wilde plantentuin te 
vervangen door een avontuurlijke, voor kinderen aantrekkelijke oversteek met een natuurlijk 
karakter (hout), passend bij de rustieke parkonderdelen. 
 

6.3.6 Verlichting 
 
De gemeente heeft sinds 2010 een lichtplan voor de gehele stad en streeft naar 
energiebesparing door: te dimmen, toepassing van duisternis waar mogelijk, gebruik van 
energiezuinige lampen (zoals led), toepassing van armaturen met gericht licht. 
Ook staat in het lichtplan de beeldkwaliteit centraal, zowel ’s nachts als overdag. Voor 
parken en singels is het uitgangspunt om alleen de noodzakelijke verkeersroutes te 
verlichten en de duisternis ten behoeve van flora en fauna te bevorderen. N.a.v. het lichtplan 
is niet een traditionele, maar een intelligente en sfeervolle verlichting van het historische park 
op zijn plaats. 
Van het padenstelsel worden alleen de hoofdroutes verlicht, zodat de belangrijkste 
padenstructuur ook ’s avonds duidelijk te herkennen is. Ook zal de lichthoeveelheid voldoen 
aan de geldende NPR-normering ten behoeve van sociale veiligheid en oriëntatie. 
De verlichting die zal worden toegepast, maakt gebruik van armaturen met gericht licht op 
lage masten van ongeveer 4 meter. Deze voorkomt zogenaamde ‘lichtvervuiling’ omdat dit 
slecht is voor de natuur, maar zorgt er wel voor dat de rest van het onverlichte park 
herkenbaar blijft. Bij een lichtgekleurde verharding van de paden is door lichtreflectie het 
zicht nog beter. Bovenstaande uitgangspunten zijn nader uitgewerkt in het Lichtplan 2010. 
Richtlijnen van het lichtplan en de aandacht voor beeldkwaliteit en efficiënt beheer stellen 
eisen aan de toegepaste lichtarmaturen. De Rotterdamse Stijl streeft naar eenheid van 
straatmeubilair zodat bak, lichtarmatuur, mast en bak bij elkaar passen. 
Voorgesteld wordt om voor de romantische laag uit de Rotterdamse stijl,  het lichtarmatuur 
Inoa LA van Schreder toe te passen (zie afbeelding) omdat deze ronde vormen heeft en past 
bij de romantische afvalbak en bank. Door het gebruik van het Formito lichtelement ontstaat 
de gewenste warme witte lichtuitstraling. De verlichting van de Baden Powelllaan en de 
parkeerstrook vallen binnen de grenzen van Het Park en krijgen dezelfde 
verlichtingsarmaturen en masten als in de rest van Het Park. 
Naast uitgekiende verlichting die de hoofdroutes markeert, zijn verlichtingsplannen gewenst 
voor de bebouwing en de bijbehorende buitenruimten. Iedere locatie vraagt om een eigen 
concept en sfeer (zie Lichtplan Rotterdam architectuurstad). Door de sfeerverlichting van de 
bestemmingen wordt de oriëntatie eenvoudiger. De parkentrees kunnen eventueel ook 
worden verbijzonderd met licht. ’s Nachts tot in de vroege ochtend kan de verlichting uit zijn 
of op een lage sterkte branden. 
 
 

 



 

Masterplan Het Park 
7 september 2011 

89/97 

 

 

Figuur 42 
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6.3.7 Meubilair 
 
Banken 
Net als de bruggen versterken de banken zowel de identiteit van Het Park als het karakter 
van de verschillende delen. De banken zijn geen willekeurig geplaatste elementen. Zij 
moeten een relatie hebben met het ontwerp. Ze zijn gelijktijdig uitzichtpunt en zichtobject. 
Voor verbetering van het historische beeld zijn niet alleen andere typen banken nodig, maar 
ook een andere plaatsing. De banken behoren op de paden te staan in plaats van ernaast. In 
het bankenplan is daarom het padenontwerp verder uitgewerkt en uitgebreid met ruimte voor 
banken.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt worden tussen banken die dicht bij elkaar staan op 
hoofdroutes en knooppunten (pleintjes ) en banken die alleen of met twee bij elkaar staan. 
Bij de eerste ligt het accent op sociaal verkeer, zien en gezien worden, afspreken, kletsen. 
Bij de laatste ligt het accent op genieten van het uitzicht of het hebben van een eigen plek 
om rustig te zitten en te lezen of te praten.  
 
Op oude foto’s zijn twee verschillende banken in Het Park te zien: een lattenbank op de Bult 
van De Jongh en een bank met gietijzeren poten en een houten zitting en rugleuning.  
In Het Park wordt gekozen voor een soort bank, namelijk de bank die in het materialenboek 
van de Rotterdamse Stijl voor de romantische laag is opgenomen (zie afbeelding). 
 
Wij stellen voor om deze banken in de wilde plantentuin niet toe te passen, maar simpele 
bankjes van hout (rustieke of boerenstijl) zonder rugleuning te kiezen. Deze bankjes zijn niet 
alleen om op te zitten, maar ook om op te spelen.  
 
De lattenbanken in de Oud-Hollandse Tuin zijn met de renovatie van de tuin meegenomen. 
Hoewel de tuin in een 18e eeuwse tuinstijl is aangelegd, is een 18e eeuws-model bank hier 
niet noodzakelijk.  
 
 

Figuur 43 
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Figuur 44: Historische lattenbaken op de Parkheuvel, voorbeeld van nieuwe een lattenbank, 
een oud boeren bankje zonder rugleuning. 

 
In het Gemeentearchief is geen bewijs gevonden voor het bestaan van de pergolabank, 
maar de halfronde plek voor de bank tegenover een inham in de vijver is nog altijd 
herkenbaar in Het Park aanwezig. Om deze reden stellen wij voor de plek te verbijzonderen 
met een halfronde bank met pergola. Het ontwerp hiervoor mag eigentijds zijn, om duidelijk 
te maken dat het geen reconstructie is van een origineel ontwerp, maar moet nadrukkelijk 
wel passen bij de sfeer van Het Park. Kleur en materiaalgebruik zijn belangrijk. 
 
Prullenbakken 
Voor de romantische laag is een prullenbak in ontwikkeling. Deze kan bij de banken en de 
entrees worden geplaatst.  
 
Borden 
Wanneer de huisregels veranderen, moeten ook de borden worden aangepast. Een meer bij 
de historische sfeer passend ontwerp is wenselijk (overwogen kan worden voor om Het Park 
een eigen huisstijl te ontwerpen). 
 

 

Figuur 45: Parkbord met huisregels uit de jaren zestig en zoals het er nu uitziet 
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Nuttig is om de toegangen borden te plaatsen met daarop behalve de huisregels een 
eenvoudige plattegrond van Het Park met de verschillende bestemmingen.  
 
Overig meubilair 
Enige verkeersbegeleiding en bescherming van (nieuwe, kwetsbare) beplantingen vragen 
om passende donkergroene paaltjes (eventueel met ketting) en voethekken. 
 

6.3.8 Parkornamenten en kunst 
 
Bijna alle beelden kunnen in het plan op hun plaats blijven staan. Alleen het beeld van 
koningin Wilhelmina moet een stukje westwaarts opschuiven en voor de Chaise Longue 
stellen wij een andere plek op De Heuvel voor. 
In de gerenoveerde 18e eeuwse Hollandse tuin is de Chaise Longue een vreemde eend in de 
bijt. De vormgeving refereert aan de krullen (van Buxushagen) in de parterre van de tuin, 
maar concurreert ook met de tuinaanleg. De voorkeur gaat uit naar herstel van de situatie 
van 1960, waarin de zichtlijn over de vijver naar het huis vrij is van objecten. Nabij het 
Heeren Huys is een andere plek die zeer geschikt is voor het beeld, te weten het ‘oortje’ aan 
de noordwestkant dat nu nog bestraat is, maar dat weer gras moet worden. Naar deze plek 
lopen ook lange zichtlijnen, maar een fraaie beëindiging ontbreekt. 
 
Voor het beheer van de fontein tegenover the Harbourclub moet een oplossing worden 
gevonden in overleg met de exploitant. Deze fontein is niet historisch, maar fonteinen in een 
park worden doorgaans wel gewaardeerd door het publiek.  
 

 

Figuur 46: De 18e eeuwse tuin naar ontwerp van Van Koolwijk, kort na aanleg 
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Figuur 47: het herstel van de Oud Hollandse tuin, najaar 2008. 
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Figuur48
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Figuur 49 
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7 REALISATIE 
 
7.1 Investeringen en beheer 
 
Voor de uitvoering van dit Masterplan is een investering nodig van € 7,5 miljoen. 
 
Het restaureren van Het Park wordt gefaseerd uitgevoerd. 
 
Voor het technisch beheer van Het Park als stadspark is een bedrag nodig van € 900.000,- 
per jaar. Vanaf 2012 wordt aan de begroting van de deelgemeente Centrum een bedrag van  
€ 400.000,- toegevoegd voor het beheer van Het Park. 
 

7.2 Tijdsperspectief investeringen 
 
Voorgesteld wordt om de uitvoering gefaseerd ter hand te nemen. 
Per fase wordt een thema aangepakt: Vergroening, Beeldkwaliteit, Duurzaamheid of Gebruik 
(de verbetering van het gebruik van Het Park). 
Bij de fasering is gekeken naar urgentie (waar is de schade nu het grootst), het effect op 
beeldkwaliteit en gebruik en logische eenheden binnen Het Park die bij de renovatie kunnen 
worden opgepakt.  
Uitgangspunt bij de uitvoering van het Masterplan is, dat het gebruik van Het Park zoveel 
mogelijk door moet kunnen gaan en dat Het Park zoveel mogelijk toegankelijk is tijdens ‘de 
verbouwing’. Daarom worden de werkzaamheden zoveel mogelijk om het festivalseizoen 
heen gepland.  
 
Fasering 
Fase 1: Duurzaamheid en Gebruik     € 1.098.000,- 
Aanleg van twee evenementenvelden, aanleg van de hoofdroute (paden), inclusief het 
plaatsen van straatmeubilair en de verlichting, aanpassen van de entrees die samenhangen 
met de hoofdroute. 
 
Fase 2: Duurzaamheid en Gebruik     €  785.900,- 
Aanleg van twee evenementenvelden, opknappen van twee verkeersbruggen, 
publieksfunctie en speelvoorzieningen, aanpakken van de entrees die met deze locatie 
samenhangen. 
 
Fase 3: Vergroening en Beeldkwaliteit 
Beplanting van het noord-westelijk deel en het zuid-oostelijk deel van Het Park, aanleg van 
de secundaire routes (paden), inclusief het plaatsen van het straatmeubilair, aanpakken van 
de entrees die met deze fase samenhangen en opknappen van de Parkbrug, de 
Francoisbrug en de Zocherbrug.     € 1.367.600,- 
 
Fase 4: Vergroening en Beeldkwaliteit 
Beplanten van zuid-oostelijk deel (overig), aanpak van de secundaire paden en opknappen 
van de Takkenbrug en Vlonderbrug en de entrees die met deze fase samenhangen. 
         €  981.800,-  
Fase 5: Duurzaamheid en beeldkwaliteit 
Aanpassen parkeerplaatsen, bestrating van de Baden Powelllaan en de Heuvellaan, 
plaatsen verlichting, verplaatsen van Scorpio. 
         € 3.230.000,- 
 
Totaal         € 7.463.300,- 
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Op dit moment zijn slechts zeer beperkt middelen beschikbaar en wordt gezocht naar 
dekking voor de restauratie. 


