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1 Voorwoord en samenvatting 

1.1 Voorwoord 

Het Integrale Beheerplan voor Het Park (vaak aangeduid als Het Park bij de Euromast) is een 
opdracht van de deelgemeente Rotterdam Centrum. 
Het Park is een Rijksmonument dat behouden moet blijven voor volgende generaties, maar dat 
ook moet voldoen aan de wensen van het huidige gebruik. Het is enerzijds een oase van rust in 
het drukke centrum, maar biedt ook plaats aan (kleine) evenementen zoals de zomerzondagen 
en de Dag van de Romantische muziek. 
 
Het Park is essentieel omdat Rotterdam Centrum weinig parken en groene zones heeft. Het is, 
samen met het Museumpark, het enig park van formaat. Het Park speelt dan ook een aanzienlijke 
rol in de vergroeningsopgave van Rotterdam. Ook is het belangrijk vanwege de ligging, nabij de 
Euromast met al haar toeristen. 
Het Park heeft veel kwaliteiten, maar kent de nodige verbeterpunten, zoals herstel van de 
oorspronkelijke groenkwaliteit, aanpak van de wateroverlast en het gebrek aan openbare 
toiletvoorzieningen. 
In dit Integrale Beheerplan komen alle aspecten aan de orde en zijn de belangen van alle 
partners en stakeholders zo veel mogelijk meegenomen.  
 

1.2 Samenvatting 

 
 

1.3 Leeswijzer 

Dit beheerplan beschrijft het te beheren gebied, welke ambities en randvoorwaarden er gelden en 
wat nodig is op het gebied van beheer en onderhoud om deze ambities te bereiken binnen de 
beschreven randvoorwaarden. 
Na het voorwoord en de inleiding, wordt in hoofdstuk 3 wordt het plangebied beschreven, met 
grenzen, historie en ambities. In hoofdstuk 4 staan de uitgangspunten voor het beheer en in 
hoofdstuk 5 de streefbeelden voor Het Park, per deelgebied. Het gebruik van de openbare ruimte 
staat in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bevat een uitwerking van het beheer per onderdeel. In 
hoofdstuk 8 komt het beheer van de beplanting, inclusief het Bomenplan, aan bod. 
Hoofdstuk 9 omschrijft de organisatie van het beheer in Het Park. De (financiële) 
Transformatiestrategie is te vinden in hoofdstuk 10.  
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2  Inleiding 

2.1 Aanleiding voor het beheerplan 

Dit Integrale beheerplan voor Het Park is in opdracht van de deelgemeente Rotterdam Centrum 
gemaakt. Het beleid van de deelgemeente is gericht op het duurzaam in stand houden van de 
bruikbare openbare buitenruimte in al haar facetten. 
 
Voor het opstellen van dit beheerplan is alle aanleiding. In 2009 en 2010 is een Masterplan 
opgesteld voor Het Park. Aanleiding hiervan was enerzijds de aangevraagde benoeming van Het 
Park tot Rijksmonument en anderzijds de geplande renovatie van Het Park. Daarnaast was er de 
wens om Het Park beter geschikt te maken voor 21e eeuws gebruik en betere verbindingen te 
leggen met de omgeving. In dit Masterplan is de basis gelegd voor alle ontwikkelingen en 
plannen in Het Park. Als zodanig is het ook de basis geweest voor het Inrichtingsplan dat is 
opgesteld. En het dient als de basis voor dit Integrale Beheerplan.  
 
Het Park is een Rijksmonument. Dat betekent dat de cultuurhistorische waarden in stand 
gehouden en verder ontwikkeld moeten worden. Daarnaast heeft Het Park een belangrijke 
gebruiksfunctie als Stadspark voor bewoners uit de hele stad (en de omgeving). Het 
aantrekkelijker maken voor allerlei vormen van recreatief gebruik is een belangrijke doelstelling 
voor de komende jaren. Daarnaast is de natuurwaarde van Het Park belangrijk en moet de 
functie als leefgebied voor allerlei beschermde planten en dieren worden bevorderd.  
 
Voorafgaand aan het Masterplan en het inrichtingsplan zijn in het Groenjaar 2008 al diverse 
onderdelen van Het Park gerenoveerd en aangepast, zoals het uitbreiden van een aantal 
plantvakken en het volledig renoveren van de Oud Hollandse Tuin. In 2010 zijn de watergangen 
gebaggerd en van nieuwe beschoeiing voorzien.  
 
Het Park wordt sinds 2011 gerenoveerd. Hiertoe is een Inrichtingsplan gemaakt, waarvan het 
Voorlopige Ontwerp in de zomer van 2011 bestuurlijk is vastgesteld door de deelgemeente 
Rotterdam Centrum. Steeds als er financiering beschikbaar is, wordt er voor een volgende fase 
een Definitief Ontwerp opgesteld, bestuurlijk vastgesteld en uitgevoerd.  
Fase 1 van de renovatie is in september 2011 gestart en in 2012 grotendeels afgerond. In 2013 is 
gestart met de uitvoering van fase 2. 
 
Om te zorgen dat de inspanningen van de renovatie duurzaam zijn, is het juiste beheer van Het 
Park heel belangrijk. We hebben het over beheer van het groen, verharding en straatmeubilair, 
beheer van het vastgoed, het gebruik van Het Park - ook voor evenementen - en over het schoon 
en veilig houden. Dit integrale beheerplan gaat in op de organisatie, financiering en uitvoering van 
alle vormen van beheer en onderhoud van Het Park. 
 
De komende jaren zal de renovatie van Het Park in fasen gerealiseerd worden. Het tempo 
daarvan wordt voor een belangrijk deel bepaald door de beschikbaarheid van extra (stedelijk) 
investeringsgeld. Vanuit het onderhoudsgeld van de deelgemeente worden nu onderdelen 
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opgepakt en uitgevoerd, maar stedelijke investeringen (en van het Rijk) blijven nodig om het 
gewenste eindresultaat te kunnen behalen. 
 
In 2012 kreeg de Werf Centrum van Gemeentewerken voor het eerst extra onderhoudsmiddelen 
van de deelgemeente voor Het Park vanwege de nieuwe status als Stadspark. Vanaf 2012 betreft 
dat € 400.000, bovenop het huidige ‘basisbudget’ dat jaarlijks door de deelgemeente beschikbaar 
wordt gesteld. Op dit moment is de jaarlijkse onderhoudsbehoefte voor Het Park geraamd op € 
900.000. Omdat Het Park Rijksmonument is, is de afgelopen jaren subsidie aangevraagd bij Het 
Rijk gericht op een bijdrage in het beheer. Tot nu toe zijn deze aanvragen afgewezen (BRIM 
Groen) en is er een verschil in geraamd onderhoudsbudget en beschikbaar onderhoudsbudget. 
 
Door het gezamenlijk vastleggen van de kwaliteitsambities over Het Park in dit beheerplan en het 
maken van kwaliteitsafspraken kunnen we het beheer van Het Park nu en in de toekomst beter 
met elkaar afstemmen. De toekomstige Meerjarenplannen en jaarplannen zullen op de 
uitgangspunten van het Integrale Beheerplan worden gebaseerd.  
 
Omdat de komende jaren steeds een gedeelte van Het Park onder handen wordt genomen via 
een uitwerking in een definitief ontwerp, is het Beheerplan te beschouwen als een dynamisch 
document dat regelmatig moet worden geactualiseerd. Met een jaarlijkse schouw, in bijzijn van 
onder andere de verantwoordelijke ontwerper, betrokken diensten en wijkpartijen, moet de stand 
van zaken van het beheer worden opgenomen zodat het beheerplan kan worden aangepast en 
eventuele bijsturing mogelijk is.  
 

2.2 Doelstelling van het beheerplan 

Doel van het opstellen van een beheerplan is het inzichtelijk maken, vertalen en vastleggen van 
het bestuurlijk vastgestelde beleid voor het beheer en onderhoud van Het Park.  
De achterliggende gedachte is het duurzaam in stand houden en verder ontwikkelen van de 
cultuurhistorische waarden van Het Park, Het Park aantrekkelijker maken voor allerlei vormen 
van recreatief gebruik en het bevorderen van de natuurwaarde van Het Park.  
Daarnaast is een belangrijk doel het schoon en veilig houden van Het Park en zorgen voor een 
goed gebruik door de organisatoren van evenementen, de horeca, kerk en overige 
(ongeorganiseerde) bezoekers.  
 

2.3 Inhoud van het beheerplan 

In het Integrale Beheerplan zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
• het totale pakket aan na te streven gebruikswaarden en kwaliteitsdoelen voor het totale Park, 

de verschillende deelgebieden en objecten; 
• een vertaling in te nemen beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de komende periode; 
• een financiële paragraaf die inzicht geeft in de benodigde beheer- en onderhoudskosten om 

de ambities gedurende de looptijd van het beheerplan te kunnen realiseren. 
 
Daarmee leggen we in het plan de basis om de continuïteit in het beheer gedurende de 
beheerplanperiode van 2013-2023 te borgen en geven voor op te stellen jaar- en 
meerjarenplannen het kader aan.  
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3 Beschrijving plangebied  

3.1 Grenzen en omgeving 

Dit Beheerplan omvat het Rijksmonument Het Park. Dit gebied ligt in de CBS-buurt 
Scheepvaartkwartier in Rotterdam Centrum. Het Park is, in de huidige aanleg en inrichting, 
integraal in dit Beheerplan opgenomen. 
 
Het Park is de 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 en wordt waar mogelijk hersteld waardoor de beleving van het 
park speelser is geworden. Bepaalde velden in het park zijn ook geschikt gemaakt voor 
evenementengebruik. 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. 
 

3.2 Historie 

Het Park is eigenlijk een samenstelling van twee parken: op de westelijke helft, met het 
Heerenhuys, buitenplaats De Heuvel en de oostelijke helft het openbare plantsoen met de naam 
‘Het Park’, ontworpen in de Engelse landschapsstijl door Jan David Zocher jr. en zijn zoon Louis 
Paul Zocher.  
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Het Park moest er uit zien als een ideaal landschap, met een ‘natuurlijk’ lijkende aanleg, met 
grasvelden als weilanden, met slingerende paden, waterpartijen en onverwachte, schilderachtige 
vergezichten. 
Vanaf de aankoop van De Heuvel door de gemeente Rotterdam in 1875 zijn de twee parken 
stapsgewijs tot één geheel gemaakt. (Voor de uitgebreide aanleggeschiedenis, zie bijlage 1). 
 
In de periode 1900-1960 ondervindt Het Park veel schade, onder meer door aanpassingen 
vanwege de bouw van de Maastunnel, door bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
door langdurige overstroming na de watersnood van 1953 en door enkele grote tentoonstellingen 
met veel bouwwerken in Het Park. 
De Floriade van 1960 wordt aangegrepen voor een grondige renovatie van Het Park. Daarbij 
worden delen van de historische aanleg uitgewist, maar ook nieuwe elementen ontworpen en 
aangelegd. Enkele daarvan horen nu helemaal bij Het Park, zoals de rododendronallee, de Oud 
Hollandse Tuin, de bloemtapijten aan de noordkant van het Heerenhuys en het grote grasveld ten 
zuiden van het Koetshuis dat het nieuwe ‘hart’ van Het Park is. De heemtuin die in 1960 werd 
aangelegd, is echter veranderd in een bosachtig geheel. 
 
In 1977 wordt Het Park onderdeel van het beschermde stadsgezicht Scheepvaartkwartier, zonder 
dat dit voldoende bescherming biedt. Dat blijkt in 1980 wanneer de Fenomena, een omvangrijke 
tentoonstelling over natuurkundige verschijnselen, grote schade aanricht aan het bomenbestand.  
In 1984 besluit de gemeente tot restauratie/renovatie van Het Park. Het door dS+V gemaakte 
renovatieplan (Vibeke Scheffer e.a.) wordt niet volledig uitgevoerd wegens geldgebrek.  
Sindsdien is Het Park met te weinig geld beheerd en zijn ambities ten aanzien van het ontwerp op 
de achtergrond geraakt. De struikenlaag en daarmee de schilderachtigheid is nagenoeg geheel 
uit de oostelijke helft van Het Park verdwenen en voor de bomen wordt een kwantitatief beheer 
gevoerd. Omdat bomen die uitvallen dikwijls worden vervangen door nieuwe bomen die min of 
meer op willekeurig plekken worden aangeplant, vertroebelt het landschappelijke ontwerp steeds 
meer. Ook door grootschalige evenementen zoals Dunya staat de kwaliteit van Het Park 
permanent onder grote druk. 
 
Dankzij het verzoek in 2004 van de Tuinenstichting aan de Staatssecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen om Het Park aan te wijzen als beschermd Rijksmonument is Het Park 
na een periode van ‘voorbescherming’ sinds eind 2010 een Rijksmonument.  
 

3.3 Ambities 

Het Beheerplan voor Het Park werkt uit wat er in de gebiedsvisie Hoboken 2030 en het 
Masterplan voor Het Park is beschreven. 
 

3.3.1 Gebiedsvisie Hoboken 2030 
In de gebiedsvisie voor Hoboken 2030 wordt het streefbeeld voor Het Park in 2030 als volgt 
omschreven: 
 

Streefbeeld 2030 
Het Park is een oase van rust en draagt daarmee bij aan de ruimte voor lichaam en geest in 
Hoboken. Het Park is hersteld in de Zocherstijl en kent een contrastrijk parklandschap waarin de 
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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 het binnenstadspark van Rotterdam. En zoals dat bij een echt stadspark hoort, 
heeft Het Park aan alle vier de zijden duidelijke randen. 
 

Aantrekkelijk voor velen 
Groot is de natuurbeleving en er is meer vrije ruimte voor uiteenlopende recreatie. Het Park is 
een kindvriendelijk familiepark geworden, met horeca in de bestaande monumentale bebouwing. 
De toegankelijke en stijlvolle voorzieningen, een goede aanvulling op de aanwezige tophoreca, 
zorgen dat meer bezoekers Het Park weten te vinden. 
Ze bezoeken er de verschillende activiteiten en kleinschalige evenementen. De programmering 
van Het Park heeft de sociale veiligheid en levendigheid sterk verbeterd. Ook de ontwikkelingen 
rondom, vooral aan de Parkhavenstrook, hebben hieraan bijgedragen. 
Bezoekers en patiënten van het Erasmus MC gebruiken Het Park om even een blokje om te 
lopen. Studenten liggen op het gras uit te rusten van hun zojuist gemaakte tentamen. In Het Park 
is het goed toeven voor jong en oud. 
 

Goede bereikbaarheid 
Het Park is goed bereikbaar. Als schakel in het Groot Scheepvaartkwartier verbindt het oude 
Scheepvaartkwartier, de Parkhavenstrook en het Lloydkwartier. Van de Euromast naar het 
Scheepvaartkwartier loopt een wandelroute door Het Park. Lopen of fietsen gaat prima vanaf het 
Centraal Station via het Internationaal Cultuurpark door Het Park naar de Maas. 
Er loopt een aantrekkelijke groene route die historische gebouwen aan elkaar rijgt en de 
historische groene stadszone in ere herstelt. De Westzeedijk is daarin geen barrière meer.  
Een TramPlus-halte op deze plek heeft de bereikbaarheid vergroot. Bewoners uit de noordelijke 
woongebieden lopen of fietsen via de kades van de Schie en Maas naar Het Park. 
 
Uiteraard zijn dit ambities voor de lange termijn, die niet allemaal in dit Beheerplan - met een 
tijdshorizon tot 2023 - worden uitgewerkt.  
 

3.3.2 Masterplan Het Park 
In het Masterplan Het Park (2011) wordt de ambitie voor Het Park als volgt omschreven: 
 

Renovatie  
Het Park wordt gerenoveerd op een wijze die recht doet aan de cultuurhistorische waarden en de 
historische gelaagdheid (buitenplaatsen, ontwerp van Zocher, latere toevoegingen) van Het Park. 
 

Toekomstbestendig maken 
Door middel van een combinatie van duurzame maatregelen ter versterking van Het Park en 
hanteren van strengere regels voor uiteenlopende vormen van gebruik en de handhaving 
daarvan wordt Het Park toekomstbestendig gemaakt. Het Park heeft een hoge gebruiksintensiteit 
vanwege de ligging in het Centrum en de verschillende evenementen, met name in de zomer. De 
doelstelling is om in de toekomst meer bezoekers naar Het Park te trekken. Bij de renovatie wordt 
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rekening gehouden met verschillende vormen van modern parkgebruik (o.a. barbecue, 
evenementen, gebruik door honden, spelen). 
 

Professioneel en zorgvuldig beheer 
Het Park wordt op effectieve wijze, die recht doet aan het ontwerp, professioneel en zorgvuldig 
onderhouden en beheerd. De hoge gebruiksintensiteit vraagt om een hoog onderhoudsniveau en 
maatwerk, gericht op deze specifieke locatie. Er wordt in het Masterplan voorgesteld om het 
beheer beter te organiseren.  
 

Aansluiting op de omgeving 
Er wordt gewerkt aan een goede aansluiting van Het Park op de omgeving: het Scheepvaart-
kwartier, Westerkade, Nieuwe Maas, Parkhaven, Lloydkwartier, Erasmus Medisch Centrum en 
het Museumpark. 
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4 Huidige uitgangspunten voor 
het beheer  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten vanuit het ontwerp, het gebruik, het 
juridische kader en de natuurwaarde, die samen een belangrijke basis voor het beheer vormen 
(kwaliteitsafspraken). 
 

4.1 Uitgangspunten vanuit het ontwerp 

 

4.1.1 Hoboken 2030 
Het Park is een groengebied dat benoemd is in de Gebiedsvisie Hoboken 2030, waar 
cultuurhistorische en natuurwaarde voorop staat (zie 3.3.1).  
 

Visie kaart uit beleidskader Hoboken 2030 met doelstelling en relaties met de omgeving. 
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Samen met het Museumpark wordt Het Park benoemd als dé buitenplaats* van de Rotterdamse 
binnenstad, met aantrekkelijk groen, hersteld in de stijl van Zocher, een oase van rust die ruimte 
biedt aan lichaam en geest.  
 
* Toen Het Park net was aangelegd, lag het buiten de stad en functioneerde het voor de bewoners van 
Rotterdam als een openbare buitenplaats. Door de voortgaande stedelijke uitbreiding vanaf het einde van de 
19e eeuw is Het Park van ‘de buitenplaats’ van Rotterdam veranderd in ‘het stadspark’ voor het centrum van 
Rotterdam. 
 
Het Park verbindt het Scheepvaartkwartier met de Parkhavenstrook en het Lloydkwartier. 

 
4.1.2 Rijkmonument 
Het Park is 8 november 2010 aangewezen als Rijksmonument (inschrijving register: 14 januari 
2011). Vooruitlopend daarop is een Masterplan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe Het 
Park op niveau hersteld kan worden en beter geschikt kan worden gemaakt voor 21e eeuws 
gebruik. Het oorspronkelijke ontwerp van vader en zoon Zocher is het uitgangspunt voor dit 
Masterplan en vormt ook de basis voor het huidige en toekomstige beheer.  
Uitgangspunten voor de renovatie van Het Park zijn uitvoerig beschreven in het Masterplan. 
Voorbeelden hiervan zijn: herstellen van de oorspronkelijke padenstructuur en herstellen van de 
groenstructuur. Hierbij is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke plattegronden van de Zochers.  
Het beheer volgens de uitgangspunten van het Masterplan manifesteert zich onder andere door 
het soort- en materiaalgebruik en de situering van paden, bomen, boomgroepen en andere 
beplanting. Kenmerken en streefbeelden voor beheer worden in dit beheerplan per deelgebied 
beschreven. 
Uiteraard is in het Masterplan wel rekening gehouden met de 21e eeuw: Het Park wordt op een 
andere manier gebruikt dan 150 jaar geleden.  
 

4.1.3 Rotterdamse Stijl 
In het kader van het gebruik en aansluitend op het ontwerp van Zochers is voor de renovatie en 
het beheer uitgegaan van de zogenaamde ‘romantische laag’ van de Rotterdamse Stijl. Dat 
vertaalt zich onder meer in een beperkte (‘romantische’) selectie van straatmeubilair (banken, 
afvalbakken, enzovoort) die in Het Park wordt toegepast. 
 

4.2 Uitgangspunten vanuit het gebruik 

 

4.2.1 Uitgangspunten vanuit de Rijksdienst voor Cul tureel Erfgoed 
Sinds eind 2010 is Het Park Rijksmonument. Dit stelt enerzijds eisen aan de inrichting en het 
beheer, maar biedt ook ruimte voor het beter geschikt maken van Het Park voor 21e eeuws 
gebruik.  
Ook de uitgangspunten voor dit gebruik zijn in het Masterplan beschreven en worden in dit 
beheerplan verder uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn: evenementengebruik, barbecueën, 
gebruik door honden(bezitters), automobilisten, fietsers en wandelaars.  
Voor ingrijpende wijzigingen in Het Park is een monumentenvergunning vereist. Voor het 
voorlopig ontwerp is een monumentenvergunning afgegeven. Voor de tekeningen van het 
definitieve ontwerp per fase geldt dat deze ter informatie moeten worden gestuurd naar Bureau 
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Monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. 
 

4.2.2 Uitgangspunten vanuit ‘de stad’ 
Voor dit beheerplan is uitgegaan van de huidige bestuurlijke organisatie, met deelgemeente 
Rotterdam Centrum als bestuurlijk opdrachtgever. 
Het beheer, met daar bijbehorende onderhoudsmiddelen, moet afgestemd zijn op de bestuurlijke 
ambities voor Het Park. 

 
Stadspark 
Het Park is, naast het Kralingse Bos en het Zuiderpark, één van de drie Stadsparken. 
Stadsparken worden intensiever gebruikt en hebben een belangrijke functie voor stadsbewoners 
en bezoekers van buiten. Daardoor is er meer onderhoud nodig vergeleken met een ‘normaal’ 
buurtpark. Om die reden krijgt Het Park (net als de overige stadsparken) een aanvullende 
bijdrage voor beheer en onderhoud, zodat Het Park op het niveau van een stadspark 
onderhouden kan worden.  
De eerder gemaakte bestuurlijke keuzes zijn in dit beheerplan vertaald in kwaliteitsafspraken. Dit 
zijn de basisuitgangspunten voor het beheer in de komende jaren. Voor de buitenruimte in het 
Centrum (waarbinnen Het Park valt) gelden de beleidsuitgangspunten: 
 
• Stadsvisie , Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030: Rotterdam wil een aantrekkelijke stad 

zijn om in te wonen en te werken. Een goede omgevingskwaliteit, veiligheid en afwisseling zijn 
daarbij onontbeerlijk. Openbare ruimte wordt gezien als belangrijk als ‘visitekaartje’ van de 
stad. De kwaliteit van de openbare ruimte op imagobepalende plekken moet worden 
verbeterd. Goed beheer is van doorslaggevend belang. Investeren in een betere openbare 
ruimte is slechts een korte termijn oplossing als goed beheer daarna niet verzekerd is. 

 
• De gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030  vloeit voort uit het Binnenstadsplan en de 

Stadsvisie. Rotterdam Hoboken 2030 is nadrukkelijk integraal opgezet en besteedt aandacht 
aan thema’s als (zorg)economie, wonen, openbare ruimte, bereikbaarheid, cultuur en 
recreatie. Er zijn gedetailleerde ‘streefbeelden’ voor de diverse deelgebieden in opgenomen. 
Met prettige binnen- en buitenruimtes, duurzame architectuur, sterke economie, prachtige 
parken en aantrekkelijke kades is Hoboken dé buitenplaats van de Rotterdamse binnenstad. 

 
• Groenplan Binnenstad , Uitwerking Visie Openbare Ruimte Binnenstad (januari 2013) : 

Beheer is essentieel voor het bereiken en vasthouden van de groene ambities. Inrichting en 
beheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het stedelijk groen is bepalend voor de 
identiteit van Rotterdam. Het beheer van het groen moet naadloos aansluiten op de 
geformuleerde typering en ambities. Het groene imago van Rotterdam wordt uiteindelijk 
bepaald door de beheerinspanningen in het stedelijk groen. De ambities voor de identiteit en 
functies van het groen bepalen in sterke mate de inrichting en het beheer. Ambities, inrichting 
en beheer zullen in balans moeten zijn. Zonder adequaat beheer zullen de ambities niet 
gehaald worden. Hierbij geldt dat beheer een vak is en daarom door deskundigen moet 
gebeuren. 
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• Locatieprofiel voor evenementen : Voor iedere locatie waar evenementen georganiseerd 
kunnen worden is een locatieprofiel opgesteld met kaders voor die evenementen, zoals het 
maximum aantal bezoekers, beschikbare faciliteiten en veiligheidseisen. Voor Het Park is ook 
een locatieprofiel opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Zie verder hoofdstuk 6.2. 

 

4.3 Juridisch kader beheer en uitvoering 

Het technische beheer van de verschillende elementen dient te voldoen aan een aantal door 
bevoegd gezag gestelde wetten en voorschriften. 
Voor dit gebied zijn de in de tabel opgenomen wetten en voorschriften van toepassing: 
 

 Wet- en regelgeving Bevoegd gezag 
Verharding Wegenverkeerswet 

RVV 1992 
BABW 
CROW richtlijnen 
Algemene Politieverordening 
(APV) 2012 

Rijk, Ministerie Infrastructuur en 
Milieu, (deel)gemeente 

Groen Flora en Faunawet 
APV 

Rijk, Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie, 
(deel)gemeente 

Bomen en 
bosbeplanting 

Zorgplicht op basis van 
Burgerlijk Wetboek 
APV 
Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Rijk, Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, 
(deel)gemeente 

Open water Keur 
Waterplan Rotterdam 
APV 

Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard 
(HHSK), gemeenteraad, 
(deel)gemeente 

Openbare Verlichting Lichtplan Rotterdam  

Parkeergarage N.v.t. (deel)gemeente 

Evenementen APV (deel)gemeente 

Waterberging N.v.t. (deel)gemeente 
Tabel: wet- en regelgeving met verantwoordelijk bevoegd gezag  

 
Voor dit beheerplan is als uitgangspunt gekozen dat de staat van de objecten en de wijze waarop 
het beheer wordt vormgegeven minimaal voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.  
 

4.4 Te realiseren natuurwaarde 

Het handhaven en vergroten van de natuurwaarden is een van de doelen van dit beheerplan.  
Voor de beplanting en grasvegetaties binnen het plangebied is in hoofdstuk 7 de gewenste 
natuurwaarde beschreven en gekoppeld aan beheerdoelen.  
Voor water en oevers volgen we de uitgangspunten van de Kader Richtlijn Water.  
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Versterking van natuurwaarde wordt ook bereikt door een gedifferentieerd beheer. Waar mogelijk 
werken we met een vorm van ‘mozaïek beheer’. Daarbij vinden niet alle maai- en 
dunningsmaatregelen in een gebied op één tijdstip plaats, maar gespreid in de tijd. Voor diverse 
organismen is daardoor een betere overlevingskans.  
 

4.5 Uitvoering van beheer en onderhoud 

 
4.5.1 Basis doel van beheer is instandhouding 
De instandhouding van de verschillende elementen waaruit de buitenruimte is opgebouwd, vraagt 
een pakket (op elkaar afgestemde) maatregelen. Voor elk element is er een basispakket 
maatregelen bepaald waarmee de instandhouding op zich gewaarborgd is en waarbij het element 
minimaal kan functioneren waarvoor het aangelegd is. Naast dit basispakket zijn er aanvullende 
maatregelen nodig om de afgesproken kwaliteit, beheerdoelen en gebruiksfuncties doelen te 
bereiken.  
 

4.5.2 Beheren met gebruik van Beheersysteem Buitenr uimte (BSB) 
Basisgereedschap voor de beheerder is het beheersysteem buitenruimte (BSB), dat 
mogelijkheden en hulpmiddelen biedt om een gebiedsgebonden beheer te realiseren, het bestuur 
te adviseren en jaar- en meerjarenplannen te maken. 
In BSB zijn alle relevante inventarisgegevens opgenomen van de verschillende buitenruimte-
objecten en -elementen. Daarnaast liggen in BSB de relevante beheerstrategieën vast, met de 
beheer- en onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken.  
Omdat Het Park bijzondere planten en bomen kent die niet standaard in BSB zijn opgenomen, 
wordt het BSB in 2013 aangepast, zodat voor beheerders duidelijk vindbaar is wat de ambitie en 
beheerstrategie per deelgebied is. 
 

4.5.3 Extra inzet en regels beheer en onderhoud bij  evenementen 
Evenementen zijn van belang voor het Park en het centrum van Rotterdam.  
Voorwaarde vanuit beheer is dat de evenementen moeten passen binnen de schaal van het Park 
en moeten kunnen volstaan met de reeds beschikbare faciliteiten (zie ook hoofdstuk 6.2). 
Uitgangspunt voor de beheerder is dat een evenement zonder schade aan de buitenruimte 
georganiseerd moet worden. In de praktijk blijkt dat evenementen deels wel invloed hebben op de 
technische staat van het park, door evenementen kan, mede afhankelijk van de 
weersomstandigheden en het verloop van het evenement, immers (grote) schade ontstaan.  
In principe wordt de schade verhaald op de organisator van het desbetreffende evenement. 
Zie voor de randvoorwaarden waarbinnen evenementen mogen plaatsvinden in Het Park de 
uitwerking van het locatieprofiel voor evenementen (waaronder specifieke vergunnings-
voorwaarden) in hoofdstuk 6.2. 
 

Protocol evenementen 
Voor deze locatie is een procedure opgesteld om de buitenruimte zo goed mogelijk te behoeden 
voor schade door evenementen. Daarin staat welke partij welke verantwoordelijkheden heeft. Het 
geeft een omschrijving vanaf de aanvraag voor een evenement tot de eindcontrole van de 
buitenruimte na het evenement. De handleiding met de technische voorwaarden staat in bijlage ... 
De beschikbare faciliteiten van Het Park staan omschreven in bijlage ... 
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5 Streefbeelden voor Het Park 
Het Park is verdeeld in zestien deelgebieden. Per deelgebied wordt het streefbeeld weergegeven. 
Op de kaart zijn de deelgebieden van Het Park aangegeven die beknopt worden beschreven in 
aparte paragrafen.  
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De nummers in de kaart hebben betrekking op grasvelden en heestervakken. De ‘boomlaag’ is op 
de kaart weergegeven met ongenummerde contouren. Een toelichting op de betekenis van deze 
contouren voor het bomenbeheer staat in het bomenplan (zie 8.6).  
 
 
Achterin dit beheerplan is nogmaals deze kaart met toelichting geplaatst. Door de pagina uit te klappen, kan 
de toelichting bij alle kaarten van de streefbeelden in hoofdstuk 5 gebruikt worden.  
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5.1 Deelgebied 1: Het Park ten noorden van het Heer enhuys van De Heuvel 
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Historie  
Oorspronkelijk was dit de voortuin van de buitenplaats De Heuvel. De tuin met daarin het huis 
was zichtbaar vanaf de Schielandse Hoge Zeedijk (nu Westzeedijk) en werd tegen de wind 
beschermd door hoge beplanting aan de randen. In 1886 werd de tuin onderdeel van Het Park en 
werd hij aangepast, allereerst door G.J. de Jongh en D.G. Vervooren. Het hekwerk aan de 
Westzeedijk werd geplaatst in 1901. De verplaatsing van de Noorse Kerk naar huidige plek 
gebeurde in 1937. Tijdens de Floriade in 1960 was het een gebied met grote bloemperken en een 
kinderspeelplek met zandbak naast een fazanterie. Op de plaats van een voormalige houten tbc-
paviljoen werd een bakstenen werkgebouw voor de gemeente gebouwd. 
 

Nu 
Het gemeentegebouw, dat een functie heeft voor de 
WijkOnderhoudsPloeg, met het bijbehorende omheinde 
terrein neemt een aanzienlijk deel van het park in beslag. 
Er is een nieuwe uitrit gemaakt die bezoekers van de 
Noorse Kerk mogen gebruiken als informele parkeerplek. 
Een groot bloemperk aan de zuidkant van het WOP- 
terrein herinnert aan de Floriade en is beeldbepalend voor 
de ruimte tussen de WOP en het Heerenhuys. De 
westrand wordt nog steeds gevormd door dichte hoge 
beplanting, maar is ‘dun’. De voormalige speelplek is 
geheel verhard en de oude fazanterie wordt gebruikt als 
volière.  
De Nottebohmbrug (brug uit 1938) is in 2012 hersteld. 
Het monumentale hekwerk is niet meer compleet. 
 
De noordzijde van het Heerenhuys van De Heuvel wordt ontsierd door installaties, 
afvalcontainers en een brandtrap.  
Aan de westkant, in heestervak BL1-3, staat een groep jonge beuken zeer dicht op het huis. 
 

Streefbeeld 
Door verwijdering van het WOP-gebouw wordt de bruikbare parkruimte vergroot en staat de 
Noorse Kerk vanuit Het Park gezien minder verscholen. Op de plaats van de WOP zijn nieuwe 
gazons en gemengde heestergroepen geprojecteerd. Het getekende nieuwe pad is een historisch 
pad. 
Om de parkruimte meer af te schermen van de verkeersdrukte van het Drooglever Fortuynplein 
en de Westzeedijk is nieuwe beplanting langs de noordrand voorzien. (Zie deelgebied 16.) 
Het sfeerthema ‘grote Floriade bloemperken’ wordt versterkt door aanvulling van het bestaande 
bloemperk met twee nieuwe bloemperken. De volière wordt opgeheven en de verharding 
vervangen door gras met een opvallende boom als blikvanger. 
De wens is dat de installaties van de gevel van het Heerenhuys worden afgehaald (alleen de 
brandtrap kan niet weg) en uit het zicht geplaatst. Ook het zicht op containers en opgestapelde 
kratten is storend. Met het groenontwerp is geanticipeerd op plaatsing van elementen op 
grondniveau, namelijk achter heestergroep BH3-5. 
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Aangezien Het Park als een gaaf monument wordt beheerd, past het om ook het hekwerk weer 
compleet te maken met zijvleugels. 
 

Bomenplan 
De westelijke bosrand (BH1-1) is nu plaatselijk ijl. Doel is het realiseren van aaneengesloten 
kronen van boomsoorten die ondergroei van heesters niet belemmeren. De aanwezige treurbeuk 
vormt een potentieel gat in de heesters en is te bijzonder om op een willekeurige plek te staan. Bij 
voorkeur wordt deze boom verplant. Wanneer dat niet lukt, moeten we op termijn extra 
zorgdragen voor het dichthouden van de struikenrand. 
De groep vrijstaande sierappels in grasveld G1-4 past niet bij de historische stijl van Het Park en 
wordt daarom niet gehandhaafd. Kleine bloeiende bomen kunnen we wel gebruiken in gemengde 
boomgroepen (aan de rand) en in de lichte randen van het bosplantsoen. 
De groep Italiaanse populieren op de plaats van een van de nieuwe bloemperken (S1-1) komt te 
vervallen. 
Bij het huis is van de beukengroep alleen de bruine beuk, in de zichtlijn van de toegang van Het 
Park vanaf de Baden Powelllaan, een gewenste toekomstige monumentale boom. 
 

Baggeren en beschoeiing 
In 2010 zijn de waterpartijen gebaggerd. Ter bevordering van de waterkwaliteit is de 
baggerspecie onder de keurdiepte eveneens weggehaald tot op de vaste bodem. Hierdoor is een 
variatie in waterdiepte ontstaan door het gehele park. In 2018 is de volgende ronde voor het 
baggeren van de waterpartijen. 
Veel beschoeiing in Het Park was er slecht aan toe. Aansluitend op het baggeren is door het 
gehele park nieuwe beschoeiing geplaatst. Daar waar het vanuit het ontwerp gewenst is zijn 
stukken natuurvriendelijke oever aangelegd. Voor de veiligheid van de parkbezoekers is voor de 
nieuwe beschoeiing een plasberm met een onderwaterbeschoeiing aangelegd. 
 

Stand van zaken uitvoering 
De draagconstructie van de Nottebohmbrug was in een zodanige staat dat gekozen is om een 
nieuwe draagconstructie te maken. Daarnaast wordt het houten dek vervangen met delen 190 x 
70 x 4.500 met een antisliplaag. De leuningen worden gedemonteerd, gestraald, gecoat en weer 
gemonteerd. 
Het hoofdpad is vernieuwd. Een nieuw bloemperk is in het najaar van 2012 aangelegd rondom de 
Italiaanse populieren. 
Het definitief ontwerp voor de uitvoering moet nog worden opgesteld. Onder de uitvoering valt in 
principe herinrichting van het stenen pleintje bij de op te heffen volière en herinrichting van het 
WOP-terrein Wanneer de WOP kan worden verplaatst, is nog niet bekend.  
Over de achtergevel van het Heerenhuys is overleg geweest met de eigenaar en exploitant. Het 
uitgangspunt van verbetering van het aanzicht wordt onderschreven, maar er zijn nog geen acties 
ondernomen. 
 

Omvorming in kader beheer 
Onafhankelijk van de uitvoering van fase 3 kunnen bomen worden verplant en bijgeplant in 
bestaande gazons en plantvakken. Ook de nieuwe beplanting langs de vijver (BL1-1, BL1-2) kan 
worden aangelegd. Overleg over verbeteringen rond het Heerenhuys (zonder hek, wat eerder wel 
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als wenselijk werd genoemd) kan worden hervat. Aanplant op korte termijn van een boom voor de 
brandtrap (die niet de hele brandtrap hoeft te verhullen, maar dient als afleiding) is gewenst.. 
De grote bloemperken zorgen voor veel kleur. Concurrerende groepen narcissen of dergelijke zijn 
niet nodig of gewenst. Wel kunnen kleine vroege voorjaarsbloeiers (sneeuwklokjes, blauwe 
druifjes, sneeuwroem, krokussen, e.d.) toegepast worden aan de randen van heestergroepen en 
bosvakken, in het talud van de vijver, de lage beplanting BL2-1 en minder gebruikte delen van 
grasvelden.  
De verwachting is dat grasveld G1-5, wanneer het is aangelegd, op hete zomerdagen een 
aangename plek is om in de schaduw te zitten, maar in het voorjaar daarvoor weinig gebruikt zal 
worden. De ruimte onder en rondom de solitaire boom kan heel goed benut worden voor 
sneeuwklokjes, bosanemonen, e.d. Op termijn, wanneer de bodem voldoende rust heeft gehad, 
kunnen we overwegen om het grasveldje G1-5 formeel om te vormen in een grasvegetatie met 
bolletjes en (andere) stinzenplanten.  
Bij gelegenheid (geld) kan het hek worden gecompleteerd. 
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5.2 Deelgebied 2: Oud Hollandse Tuin 
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Historie 
Tussen het huis en de vijver lag een rond grasveld. Dit is voor de Floriade vervangen door een 
tuin in 18e eeuwse stijl (Hollands classicisme), waarbij de aanwezige bomen werden gespaard. 
Het ontwerp is van J.H.R. van Koolwijk.  
 

Nu 
In 2009 (Groenjaar) is de Oud Hollandse tuin hersteld. Daarbij is de balustrade opnieuw 
opgemetseld, maar de keermuren langs het gras vertonen nog scheuren. 
De paden zijn van afgestrooid parelgrind en voor het huis ligt een klinkerbestrating. 
De vernieuwde buxusvormen in de parterre zijn gevuld met een gemengde beplanting (bollen, 
eenjarigen, vaste planten) in 18e eeuwse stijl volgens een beplantingsplan van L.H. Albers  
(Albers Adviezen, gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van cultuurhistorische parken).  
 

Streefbeeld 
Bij het streefbeeld hoort het beplantingsplan van Albers. (Zie volgende pagina’s.)  
Andere invullingen van de buxusvormen zijn mogelijk maar ze moeten wel in 18e eeuwse stijl zijn. 
Dat betekent het gebruik van planten die toen bekend waren en een plantwijze door elkaar, 
zodanig dat de vormen en kleuren van de verschillende planten goed zichtbaar zijn. Men wilde 
namelijk de afzonderlijke planten kunnen bekijken en bewonderen. Belangrijk is verder dat er in 
alle seizoenen een mooi beeld is. 
 

Bomenplan 
De linde in het gras G1-9 past niet bij het ontwerp in 18e eeuwse stijl en hoeft dus niet vervangen 
te worden wanneer hij uitvalt (Zie Bomenplan). 
 

Stand van zaken uitvoering 
De Oud Hollandse Tuin is een van de weinige parkdelen die ‘af’ zijn.  
 

Omvorming in kader beheer 
Er hoeft niets te worden omgevormd, alleen beschadigingen moeten worden hersteld. Er is extra 
beheergeld aangevraagd om de tuin weer naar behoren te kunnen onderhouden. Vooral intensief 
beheer van de hagen is belangrijk. De oorspronkelijke haagbeukhagen van de Floriade zijn kapot 
gegaan door onvoldoende beheer. 
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5.3 Deelgebied 3: Kleinschalige landschapsstijl met  slingersloot en bijzondere 
bruggen 
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Historie 
Restant van de tuin van Nottebohm in vroege landschapsstijl. Bij de aanpassing van de tuin in het 
midden van de 19e eeuw is de smalle slingersloot intact gebleven. De houten brug over het 
zuideinde van de sloot is afwisselend een ‘boerenbrug’ en een rustieke ‘takkenbrug’ geweest. 
Voor de Floriade (1960) is extra water uitgegraven en zijn nieuwe paadjes aangelegd voor de 
aanleg van een heemtuin met als thema ‘bos en veld’ (ontwerp C.P. Broerse). Door het 
verbreedde water ging een pad van boomschijven.  
 

Nu 
Er staan nog enkele bomen van de vroeg 19e eeuwse aanleg, waaronder een eik en een 
meerstammige iep. Sinds 1960 is het gebied in zijn geheel bosachtiger geworden en is het 
beheer van de heemtuinplanten bij gebrek aan geld gestaakt. Er zijn echter nog rudimenten van 
het heemtuinbeheer in de beplanting te zien (hoewel de nu aanwezige soorten niet allemaal 
inheems zijn). Het boomschijvenpad is vervangen door een houten vlonderbrug. 
In het kader van het groenjaar zijn in 2009 nieuwe doorzichten naar de lange vijver gemaakt met 
een onderbegroeiing van inheemse vaste planten. Vanwege het ‘natuur’karakter van het 
deelgebied zijn in 2011 de beschoeiingen langs de slingersloot verwijderd. De Heuvelbrug is 
vernieuwd, maar de uitvoering van de rustieke houten leuningen moet nog worden verfijnd. 
 

Streefbeeld 
De bedoeling is het deelgebied, dat door zijn kleinschaligheid en het bos van zichzelf al 
‘spannend’ is, vooral voor kinderen aantrekkelijk te maken (spelen en natuureducatie). Geen 
heemtuin, maar wel een fraai parkbos met een soortenrijke ondergroei. 
Het oostelijke pad van de hoofdroute naar de rustieke brug wordt van halfverharding, de overige 
blijven of worden onverhard, bij voorkeur van lichtgekleurd zand. 
 

Bomenplan 
Het bos is parkbos. We streven naar oude bomen van verschillende soorten op uitgekiende 
plaatsen. Opgeslagen bomen die de bomen van het ontwerp kunnen gaan hinderen, moeten tijdig 
worden gekapt (Zie bomenplan). 
 

Stand van zaken uitvoering  
De Floriadebrug wordt in 2013 in zijn geheel vervangen door een nieuwe golfbrug. Dit in 
afstemming met de omgeving van de Heemtuin. 
De vlonderbrug wordt vervangen door een dubbele kettingbrug. Deze nieuwe speelbrug verwijst 
naar historische kettingbruggen, die zeer populair waren als element ter vermaak in 
landschapstuinen. 
 

Omvorming in kader beheer 
Er kan in principe veel worden gedaan aan de inrichting voor kinderen: een zandoever waar 
kinderen veilig bij het water kunnen komen, de toevoeging van een (dode) klimboom, vogelkasten 
en vleermuiskasten. We kunnen ook aan het ruimtelijk beeld werken door het verdichten van 
delen van het ‘bos’ met passende heesters, herplant van een missende historische boom en 
verrijking van de ondergroei met soorten inheemse planten. Het olifantenpad vanaf de Baden 
Powellaan kan worden ingeplant. 
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Gewenst is vooral een intensivering van het onderhoud, zodat kinderen niet hoeven te spelen in 
brandnetels en zwerfvuil. Belangrijk voor de verbetering van de ondergroei is dat geen 
versnipperd snoeihout in de beplanting wordt ‘verwerkt’ en geen boomschors of iets dergelijks 
wordt gebruikt voor de onverharde paden. 
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5.4 Deelgebied 4: De Heuvel rond de lange vijver 
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Historie 
We vermoeden dat de lange vijver en de beplanting aan weerszijden ook door de Zochers is 
ontworpen, maar daarvoor is geen bewijs. Oorspronkelijk vormde een lage zomerdijk het 
zuidelijke einde van het park van De Heuvel. Vanaf deze dijk kon men naar het noorden over de 
lange vijver het huis zien en aan de zuidzijde uitkijken over rietlanden en de rivier. De aanleg van 
de Parkheuvel door De Jongh veranderde dat.  
In de jaren 60 van de vorige eeuw werd in de westelijke randbeplanting een borstbeeld van 
Baden Powell geplaatst op een bakstenen pleintje met banken.  
 

Nu 
Dit deel van Het Park is een van de gaafste wat betreft de afwisseling van open en dicht en de 
schilderachtigheid van het uitzicht. Wel zijn ook hier zichtlijnen verdwenen door het tussenplanten 
van bomen tussen boomgroepen. In het zuidoostelijke deel zijn de paden iets vereenvoudigd. 
Daar is ook een bosvak nagenoeg zonder heesters maar met een bijzonder ondergroei van 
boshyacinten (BL2-16). 
Voor het groenjaar 2009 is een doorzicht gemaakt van de Baden Powelllaan naar de vijver. Ook 
is een groep buddlejas aangeplant als nieuwe heestergroep (BH3-8). Op de koppen van de 
vijvers is de beschoeiing verwijderd. 
 

Streefbeeld 
Opzet is het nog mooier maken van de uitzichten door enkele heestergroepen aan te planten als 
zichtkaders. De vijver krijgt een bronbosje (BL1-5, zuidelijke tegenhanger van BH3-20 in 
deelgebied 6). Op de plek van een vroeger bloemperk is een nieuwe bloemperk getekend (S1-6).  
 

Bomenplan 
De bomen die tussen historische boomgroepen zijn gezet (dichtgeplante zichtlijnen) worden niet 
vervangen bij uitval. De laanbeplanting langs de Heuvellaan wordt geleidelijk omgevormd tot 
kleine boomgroepen en solitairen zodat de ruimte van de vijver en de Parkheuvel via zichtlijnen 
met elkaar verbonden worden.  
De westelijke bosrand is goed van soortensamenstelling maar de oostelijke bosvakken (BH2-8 en 
BH2-9) zijn vrij eenzijdig beplant met witte esdoorns en hartbladige elzen (oudere bomen van 
andere soorten zijn afgestorven) en moeten geleidelijk worden omgevormd tot een meer diverse 
samenstelling (Zie bomenplan). 
 

Baggeren en beschoeiing 
In 2010 zijn de waterpartijen gebaggerd. Ter bevordering van de waterkwaliteit is de 
baggerspecie onder de keurdiepte eveneens weggehaald tot op de vaste bodem. Hierdoor is een 
variatie in waterdiepte ontstaan door het gehele park. In 2018 is de volgende ronde voor het 
baggeren van de waterpartijen. 
Veel beschoeiing in Het Park was er slecht aan toe. Aansluitend op het baggeren is door het 
gehele park nieuwe beschoeiing geplaatst. Daar waar het vanuit het ontwerp gewenst is zijn 
stukken natuurvriendelijke oever aangelegd. Voor de veiligheid van de parkbezoekers is voor de 
nieuwe beschoeiing een plasberm met een onderwaterbeschoeiing aangelegd. 
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Stand van zaken uitvoering 
De draagconstructie van de Heuvelbrug was aan vervanging toe. Daarnaast is het houten dek 
vervangen met delen 190 x 70 x 2.000 met een antisliplaag. De leuningen zijn vervangen door 
dunnere exemplaren. 
 

Omvorming in kader beheer 
De nieuwe heestervakken (BH3-9, BH10, BL1-4, BL1-5) kunnen worden aangelegd. 
Zeer belangrijk is een goed beheer van de grasoevers (G1-17) voor de zichtlijnen. 
Het vak G2-1 is momenteel geheel verruigd (brandnetels, bramen, en dergelijke). Het moet gras 
worden. Omdat het maar een klein stukje is met niet zoveel zon, wordt niet een’ grasvegetatie’ 
nagestreefd, maar er mogen hier wel veel kruiden in het gras groeien (kruipende boterbloem, en 
dergelijke) en er kunnen bolletjes gezet worden. Op termijn kan het gras eventueel ook omgezet 
worden in een begroeiing van bodembedekkende vaste planten (menging van inheemse en 
stinzenplanten). Eerste stap is echter het netjes maken.  
Het bloemperk S1-6 heeft weinig prioriteit. Dit kan ook voorlopig met bollen gemaakt worden. 
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5.5 Deelgebied 5: Rododendronallee 
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Historie 
De rododendronallee ligt op de plaats van de voormalige grenssloot van De Heuvel. Deze werd in 
1955 gedempt en voor de Floriade ingericht als rododendronallee. 
 

 
 

Links de grenssloot met een Zwitserse brug, rechts de rododendronallee kort na de aanleg. 

 

Nu  
Aan de rododendronallee zijn rijen eiken 
toegevoegd die elders weg moesten. De 
rododendrons zijn enkele jaren geleden 
opnieuw ingeplant.  
 

Streefbeeld 
Doel is om van de rododendronallee weer een 
spectaculair element te maken.  
 

Bomenplan 
De rijen stakerige eiken mogen weg 
(uitsterven), zodat er weer een allee ontstaat 
waar de lucht te zien is en veel licht in valt, 
een duidelijke onderbreking van het bos (Zie 
bomenplan). 
 

Omvorming in kader beheer 
Afhankelijk van de groei van de nu aanwezige rijen rododendrons en afhankelijk van beschikbare 
budgetten en prioriteiten kan bekeken worden of de rododendronrijen meer allure kunnen krijgen 
door aanvulling met extra soorten/cultivars. 
 
 

Vernieuwde allee in 2006 
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5.6 Deelgebied 6: Centrale velden bij het Koetshuis  

 



 

Beheerplan      

Het Park  mei 2013   38 van 154 

 
 
 

Historie 
Oorspronkelijk waren dit delen van De Heuvel en Het Park aan weerszijden van de scheisloot. 
Pas door het Floriade-herstelplan van 1960 is een geheel ontstaan. Het vroegere pleintje met 
bomen naast de vijver, waar men naar de muziekuitvoeringen in de tuin van de officierssociëteit 
kon luisteren, werd vervangen door gras en nieuwe beplantingen (G1-30 en BH3-21). 
 

Nu 
Dit is het hart van Het Park waar onder andere de Zomerzondagen worden georganiseerd. 
Kenmerkend zijn de ruime gazons met bomen en de rol van het Koetshuis als focuspunt. Ook de 
groep Japanse kornoeljes (BH3-21) langs het hoofdpad met een aantal zitbanken ervoor is een 
aansprekend element. Het Koetshuis is een Rijksmonument en moet dringend worden 
gerestaureerd. Het staat te koop. De bedoeling is dat er laagdrempelige horeca in komt.  
Aansluitend op het herstel van de Oud Hollandse Tuin zijn ook heestervak BH3-18 en BH3-19 
opnieuw ingeplant met heesters en bodembedekkers. Daarbij is het plan erop gericht dat de 
struiken niet meer tegen de haag van de Oud Hollandse Tuin aangroeien.  
 

Streefbeeld 
De inrichting blijft in grote lijnen hetzelfde maar de uitzichten van en naar het heuveltje naast de 
vijver (in grasveld G1-27) worden verbeterd door de dichte groep bomen op de top, waaronder 
het gras slecht groeit, weer te veranderen in gras met solitaire bomen. De beplanting naast de 
Oud Hollandse Tuin wordt uitgebreid met een vak zodat de lange vijver een ‘bronbosje’ op de kop 
krijgt (BH3-20). Het ontwerp rond het te restaureren Koetshuis kan pas worden gemaakt wanneer 
een nieuwe eigenaar en programma bekend zijn. 
De zuidelijke punt van het centrale veld is een mogelijke locatie voor een bijzondere speelplek 
met water voor kleinere kinderen. In dat geval moet een nieuwe plek gevonden worden voor het 
Anton Verhey monument. (Dit stond oorspronkelijk in het ronde grasveld bij het Heerenhuys). 
 

Bomenplan 
Op het heuveltje naast de vijver zijn tussen de bedoelde solitairen van verschillende soorten in de 
jaren zeventig meerdere haagbeuken geplant waardoor het te donker is geworden. De 
haagbeuken zullen worden verplant. 
Niet passende bomen, zoals een rijtje berken langs de vijver, mogen verdwijnen. De meeste 
berken zijn al afgestorven.  
Voor meer licht in G1-26 mogen de bomen daar uitvallen (Zie bomenplan). 
 

Stand van zaken uitvoering 
Het deelgebied behoort gedeeltelijk tot uitvoeringsfase 1 en is in 2012 uitgevoerd. Vanwege het 
intensieve gebruik zijn de draagkracht en drainage van het centrale gazon verbeterd. De 
hoofdroute is versmald en krijgt in 2013 een nieuwe slijtlaag en verlichting. De secundaire paden 
zullen worden versmald en voorzien van een nieuwe (half)verharding. 
Planvorming rond het Koetshuis moet wachten op een nieuwe eigenaar/exploitant. 
 

Omvorming in kader beheer 
Het ‘bronbosje’ (BH3-20) op de kop van de vijver en een nieuwe groep lage struiken (BL1-6) bij 
de Sociëteitsbrug zijn nieuwe elementen die kunnen worden aangeplant.  
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5.7 Deelgebied 7: Valkeniershoek 
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Historie 
Dit deel van het ontwerp van de Zochers is feitelijk een omvorming geweest van de bosachtige 
buitenplaats van de heer Valkenier. Er groeiden vooral essen, iepen en elzen. 
Na de samenvoeging met De Heuvel is het deelgebied (op den duur) opener geworden. Na de 
Floriade is een te recht pad blijven liggen en zijn een paar kleine paden van het oorspronkelijke 
ontwerp (definitief) verdwenen.  
Het hoogteverschil in het gebied bleef bestaan. De toegangsweg naar De Heuvel was namelijk 
verhoogd zodat het huis altijd bereikbaar was, maar het bosje van Valkenier lag op het 
oorspronkelijke niveau van het buitendijkse gebied. Dit is na samenvoeging van de twee parken 
niet veranderd. 
 

Nu 
In het deelgebied staan veel mooie oude bomen, maar het heeft geen onderscheidend karakter 
meer ten opzichte van de voormalige voortuin van De Heuvel en de Kievitsweide. Alle drie zijn 
open. 
In het kader van het groenjaar is een nieuw heestervak met herfstkastanjes aangelegd bij de 
Zocherbrug. Dat is niet helemaal goed aangeslagen. De Zocherbrug (uit 1938) is hersteld in 
2012. 
 

Streefbeeld 
Om de opeenvolging van open en dicht te herstellen, wordt in het lage midden van het gebied 
opnieuw een bosvak gemaakt (BH2-10 en BH2-11). Het veld aan de zuidkant hiervan is een 
mogelijke locatie voor een bijzondere speelplek (met water). Het nieuwe bosvak met zijn open 
plek rond een oude els (BL2-18) kan in principe in het speelconcept worden opgenomen. 
De paden worden versmald en worden zandkleurig. Het te rechte pad wordt weer een gebogen 
pad. 
 

Bomenplan 
Het nieuwe bosvak kan het beste aangelegd worden als een nieuw plantvak met kruidlaag, 
heesterlaag en boomlaag, waarbij de bomen direct op de juiste plaats worden gezet en 
geregistreerd. (Dus geen wijker-blijver systeem of iets dergelijks.) Een concreet plan moet nog 
worden gemaakt. 
Bij het bomenbeheer is vooral van belang dat op termijn langs de vijver weer duidelijk een 
afwisseling is van boomgroepen met ruimten ertussen. Als bijzonderheid zal naast de bestaande 
meerstammige eik een nieuwe samengestelde eik worden geplant (meerdere eiken die tegen 
elkaar in een plantgat worden geplant zodat ze op termijn samengroeien tot een indrukwekkend 
dikke boom).  
 

Omvorming in kader beheer 
De aanleg en verbetering van de plantvakken BH1-12, BL2-17, BL1-7 en BH3-22 kunnen in het 
kader van beheer plaatsvinden. Het nieuwe bos (BH2-10 en BH2-11 plus bomen en BL2-7) heeft 
een lagere prioriteit dan de bosvakken in deelgebied 11 en moet misschien qua planvorming 
onderdeel zijn van het definitief ontwerp. 
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5.8 Deelgebied 8: Kievitsweide en Kievitsdijk 
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Historie 
De Kievitsweide is een deel van Het Park dat de Zochers realiseerden op een bleekveld. Ze 
moesten rekening houden met het uitzicht vanuit Schoonoord. Het ontwerp van een grote open 
ruimte met de meeste beplanting langs de randen is een vertaling daarvan.  
De Kievitslaan langs de oostgrens ligt op een dijk van de 18e eeuwse inpoldering van de 
Muizenpolder. 
 

Nu 
De weide is nog steeds het meest weidse deel van Het Park. Wel zijn er als gevolg van het 
kwantitatieve bomenbeheer in de afgelopen decennia te veel bomen geplant.  
In het kader van het Groenjaar zijn in 2009 de verdwenen historische heestervakken aan de 
randen teruggebracht, maar de invulling van de vakken is nog niet op orde. Het historische 
bronbosje ontbreekt. 
Op de Kievitsdijk is de iepenbeplanting grotendeels verjongd. De weide wordt in de zomer 
intensief gebruikt voor picknicken en barbecueën. De drainage, vooral van het noordelijke deel, is 
nog niet op orde. De Francoisburg (uit 1938) is in 2012 hersteld. 
 

Streefbeeld 
In grote lijnen verandert er niet zo heel veel. De Kievitsweide wordt alleen opener, meer weide in 
plaats van boomweide. In aanvulling op de al aangelegde heestergroepen wordt het historische 
bronbosje (BL1-8) opnieuw aangelegd. Een fietspad in het dijktalud wordt opgeheven c.q. 
gecombineerd met een voetpad aan de voet van de dijk. De Kievitsdijk wordt geherprofileerd en 
de trap naar Schoonoord wordt hier aan aangepast. Het noordelijke voetpad wordt iets 
opgehoogd in combinatie met maatregelen aan de Westzeedijk (deelgebied 16), zodat de 
wateroverlast op het pad verdwijnt. Aan de zuidrand van de weide zijn langs de hoofdroute linden 
getekend ter versterking van de as in het verlengde van de Parklaan. 
 

Bomenplan  
Het teveel aan bomen zal geleidelijk verdwijnen door uitsterfbeleid (Zie bomenplan). 
 

Baggeren en beschoeiing 
In 2010 zijn de waterpartijen gebaggerd. Ter bevordering van de waterkwaliteit is de 
baggerspecie onder de keurdiepte eveneens weggehaald tot op de vaste bodem. Hierdoor is een 
variatie in waterdiepte ontstaan door het gehele park. In 2018 is de volgende ronde voor het 
baggeren van de waterpartijen. 
Veel beschoeiing in Het Park was er slecht aan toe. Aansluitend op het baggeren is door het 
gehele park nieuwe beschoeiing geplaatst. Daar waar het vanuit het ontwerp gewenst is zijn 
stukken natuurvriendelijke oever aangelegd. Voor de veiligheid van de parkbezoekers is voor de 
nieuwe beschoeiing een plasberm met een onderwaterbeschoeiing aangelegd. 
 

Stand van zaken uitvoering 
De leuningen van de Zocherbrug zijn gestraald en opnieuw gecoat. Het brugdek is voorzien van 
nieuwe delen 190 x 70 x 4.500 met antislipstrips. 
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De leuningen van de Francoisbrug ijn gestraald en opnieuw gecoat. Het brugdek is voorzien van 
nieuwe delen 190 x 70 x 4.500 met antislipstrips. Aanvullend zijn de stalen liggers gestraald en 
gecoat. 
De Kievitsweide valt onder uitvoeringsfase 2. Het Definitief ontwerp is gereed op enkele 
technische uitwerkingen na: een aanpassing van de hoogteligging van het noordelijke pad en het 
profiel van het dijktalud van de Kievitslaan. 
Voor het barbecueafval komt een ondergrondse container aan de zuidzijde langs het hoofdpad.  
Voor evenementen wordt een zuidelijk deel van het grasveld zodanig versterkt dat er een podium 
kan staan. De rest van het veld wordt verbeterd voor normaal gebruik. 
 

Omvorming in kader beheer 
Het bronbosje (BL1-8) kan worden aangelegd wanneer de geplande nieuwe duiker is aangelegd.  
Wanneer voldoende duidelijkheid is over alle afvalbakken aan de padranden en de hoofdroute is 
aangelegd, kunnen de linden langs de hoofdroute worden geplant. 
De plantvakken die in het kader van het groenjaar zijn aangelegd (BH3-23 t/m BH3-29) moeten 
deels opnieuw worden ingeplant, deels met andere soorten. Wat er niet in thuishoort (zoals 
iepenopslag in vak BH3-27) moet worden verwijderd.  
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5.9 Deelgebied 9: Omgeving sociëteitsgebouw 
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Historie 
In het ontwerp voor Het Park projecteerden de Zochers van meet af een gebouw als centraal 
focuspunt. Het werd een officierssociëteit. Het eerste houten gebouw werd in 1912 vervangen 
door het huidige bakstenen gebouw. Bij de sociëteit hoorde een omheinde tuin met een 
muziektent en bomen voor schaduw. In 1931 werd de tuin bij het openbare park gevoegd en 
kreeg het gebouw achtereenvolgens verschillende horecabestemmingen. De Floriade en het 
gebruik als disco resulteerden in een in groen weggestopt gebouw in plaats van een alzijdig 
focuspunt. 
 

Nu 
Voor een snelle verbetering van de situatie rond de voormalige officierssociëteit zijn in 2009 
openingen gemaakt in de dichte rand beplanting langs de vijver en is een keermuur (restant van 
de Floriade) verwijderd.  
Het beeld door de openingen op het terras van de huidige Harbourclub is door de inrichting van 
het terras nog niet fraai. 
 

Streefbeeld 
De functie van het gebouw als focuspunt wordt benadrukt, maar ontsierende elementen, zoals 
installaties op het dak en lelijk horecameubilair, worden door beplanting aan het oog onttrokken. 
(Het vak BH3-37 bestaat feitelijk uit bestaande taxusbomen, en is als hoog wintergroen element 
onmisbaar). 
 

Bomenplan  
Prioriteit heeft het herplanten van een grote boom als compensatie voor de gekapte Hongaarse 
eik aan de zuidkant van het gebouw.  
 

Baggeren en beschoeiing 
In 2010 zijn de waterpartijen gebaggerd. Ter bevordering van de waterkwaliteit is de 
baggerspecie onder de keurdiepte eveneens weggehaald tot op de vaste bodem. Hierdoor is een 
variatie in waterdiepte ontstaan door het gehele park. In 2018 is de volgende ronde voor het 
baggeren van de waterpartijen. 
Veel beschoeiing in Het Park was er slecht aan toe. Aansluitend op het baggeren is door het 
gehele park nieuwe beschoeiing geplaatst. Daar waar het vanuit het ontwerp gewenst is zijn 
stukken natuurvriendelijke oever aangelegd. Voor de veiligheid van de parkbezoekers is voor de 
nieuwe beschoeiing een plasberm met een onderwaterbeschoeiing aangelegd. 
 

Stand van zaken uitvoering 
Het plan valt in uitvoeringsfase 2. Het padenverloop is aangepast zodat de doorsteek naar de 
Kievitsweide weer op de oude plek ligt en wandelaars een mooi uitzicht hebben op de vijver aan 
de noordkant. In 2012 zijn proefverhardingen van stabilizer met verschillende kantopsluitingen 
aangebracht.  
Langs het verbrede terras van de Harbourclub is een haag van bruine beuk geplant. 
De functionele verhardingen aan weerzijden van het gebouw worden aangepast, waarbij 
aangetekend moet worden dat de fietsenstalling aan de westzijde van het gebouw daar, vanuit 
het oogpunt van het streefbeeld, niet ideaal is. Het teveel aan verharding wordt opgeruimd.  
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Omvorming in kader beheer 
Er zijn geen nieuwe plantvakken. In plantvak BH3-35 staat niet wat er was gepland. In het kader 
van de jaarlijkse schouw kan de in 2009 aangelegde beplanting worden geëvalueerd en 
eventueel verbeterd. 
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5.10 Deelgebied 10: Schiereiland met kleinschalige heestergroepen en eilandje 

N.B. Bij het noordelijke veld mogen de paden aan de zuid‐ en oostkant smaller dan op de tekening van het 
Voorlopig Ontwerp. 
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Historie 
Voordat Het Park met De Heuvel werd samengevoegd, was het schiereiland ten zuiden van de 
officierssociëteit het centrale deel van Het Park. De Zochers ontwierpen meerdere versies steeds 
in samenhang met het water eromheen. De tekening van L.P. Zocher van het uitgevoerde 
ontwerp suggereert dat de vele kleine beplantingsgroepen langs de wandelpaden niet alleen voor 
een grote ruimtelijke afwisseling zorgden, maar ook een gevarieerde samenstelling moesten 
hebben. Vergeleken met de parkdelen met een bosachtige of weideachtige sfeer had het 
Schiereiland een gecultiveerdere sfeer. 
 

Nu 
De struiklaag is bijna geheel verdwenen en er zijn zoveel bomen buiten de oorspronkelijke 
bosschages geplant dat het schiereiland meer op een brink of bomenweide lijkt dan op een 
kleinschalig parklandschap. Van de Floriade is een recht pad overgebleven. Het veld aan 
weerszijden van dit pad is na flinke regenval te nat om te gebruiken. 
 

Streefbeeld 
Doel is het beeld van een kleinschalig landschapspark te herstellen inclusief de hiërarchie van 
een breder pad aan de buitenrand en smallere paden daartussen (alle van stabilizer). Doel is ook 
voldoende bezonning op de grazige ruimten te krijgen, zodat ze aantrekkelijke plekken bieden om 
te zitten, te spelen, enzovoort. 
Het eiland in de vijver behoudt zijn karakter en wordt nog wat natuurlijker doordat de 
beschoeiingen plaatsmaken voor een natuurlijke oever. 
 

Bomenplan  
Het herstel van het oorspronkelijke beeld is moeilijk door de vele grote bomen op verkeerde 
plekken. Vanwege weerstand tegen kappen, is het niet haalbaar om de uitvoering van het 
ontwerp te versnellen door bomen weg te halen. Met uitzondering van de terug te planten bruine 
beuk op het heuveltje, hoeven geen bomen bijgeplant te worden.  
 

Stand van zaken uitvoering 
De beschoeiingen zijn in 2010/2011 vervangen en er is toen gebaggerd. De aanpassing van de 
hoofdroute is uitgevoerd in 2012.  
 

Omvorming in kader van beheer 
Omdat er nog zoveel gedaan moet worden aan de paden in dit parkdeel (en aan de beplantingen 
in overige parkdelen) is het beter om met de aanleg van de vele nieuwe beplantingsvakken te 
wachten. Alleen als daar niet genoeg geld voor beschikbaar komt, is geleidelijke aanleg van 
nieuwe beplantingen in het kader van beheer een zinnige aanpak. BL1-9, BL3-13 en BH3-52 
kunnen eventueel eerder worden aangelegd. De bloemperken hebben geen hoge prioriteit. 
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5.11 Deelgebied 11: Zuidwesthoek van het Zocherpark  
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Historie 
Oorspronkelijk grensde dit deel van Het Park aan de Maas. Er stond er een café in de 
zuidwesthoek met uitzicht op de rivier. Het ontwerp van de ruimten met lange doorzichten was 
daar op afgestemd. Door aanleg van de Parkheuvel verdwenen de doorzichten naar de rivier.  
Op een uitzichtspunt aan de vijver wilde J.D. Zocher graag een halfronde zitbank laten plaatsen. 
Een standbeeld van de dichter Tollens kreeg een prominente plek bij de brug nabij de 
officierssociëteit. 
De aanleg rond het standbeeld van Tollens werd ten tijde van de Floriade veranderd. Het pleintje 
kreeg een formele rechthoekige vorm en de bosschages maakten plaats voor kastanjebomen in 
gras. In 1968 werd een standbeeld van Wilhelmina geplaatst.  
 

Nu 
Net als op het schiereiland is het onderscheid tussen massa en ruimte goeddeels verdwenen.  
De struiken van de oorspronkelijke bosschages zijn weg en tussen de overgebleven bomen van 
de bosschages (vooral eiken) zijn veel bomen op willekeurige plaatsen bijgeplant. 
Restaurant Parkheuvel staat aan de rand het deelgebied maar welbeschouwd op de verkeerde 
plek in het ontwerp (Zie deelgebied 14). 
Het beeld van Wilhelmina staat op een andere plek dan voorheen, maar prominent in het zicht 
van de zuidoostelijke hoofdentree en net als vroeger in een randje perkplanten. 
 

Streefbeeld 
Het streven is de afwisseling van open en dicht te herstellen door weer struikengroepen aan te 
planten en geleidelijk de bomen weer in duidelijke eenheden (bos, groep, laan, solitair) te 
organiseren. Het noordelijke deel van het deelgebied, waar al een grote boomdichtheid is, wordt 
omgevormd tot een bosachtige beplanting zodat een groot contrast ontstaat met de centrale 
grasvelden bij het Koetshuis. 
Op de plek van een reeds gemaakt halfrond pleintje moet een halfronde pergolabank komen. 
 

Bomenplan 
Het bomenplan berust in hoge mate op uitsterfbeleid. In een bolle vijveroever is een groep 
naadbomen gepland op een plaats (in vak BL1-15) waar in de ontwerptekening van L.P. Zocher 
ook een groep is.  
 

Stand van zaken uitvoering 
De leuningen van de Sociëteitsbrug zijn gestraald en opnieuw gecoat. Het brugdek is voorzien 
van nieuwe delen 190 x 70 x 4.500 met antislipstrips. Aanvullend zijn de stalen liggers gestraald 
en gecoat. Ook is de schade aan de bovenleuning hersteld. 
In uitvoeringsfase 1 is al de hoofdroute door het gebied vernieuwd. Te zijner tijd, als er weer 
genoeg budget is, moet voor deze plek een halfronde houten bank worden ontworpen en 
gemaakt. De rest van het deelgebied valt in een latere uitvoeringsfase.  
 
Omvorming in kader beheer 
De slecht groeiende gazons onder bomen die veranderd zullen worden in bosachtige 
begroeiingen kunnen zonder meer worden omgevormd (BH2-13 t/m BH2-16). Er hoeft daarvoor 
maar weinig te worden aangeplant. Dit heeft hoge prioriteit. De nieuwe beplantingsgroep aan de 
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vijver met naaldbomen (BL1-15 plus nieuw aan te planten coniferen) en de nieuwe bloemperken 
(S1-9 en S1-10) hebben iets minder hogere prioriteit. 
Op het halfronde pleintje zijn als tijdelijke voorziening boomschijven voorzien, maar deze zijn nog 
niet aangebracht .  
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5.12 Deelgebied 12: Oostoever met Chalet Suisse  
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Historie 
Deze rand van Het Park vormde een overgang naar Het Nieuwe Werk. De tekening van L.P. 
Zocher toont een slingerpad en kleine bosjes, maar ook een rij bomen langs de Westerlaan. 
Onder de kronen door kon men de chique bebouwing van Het Nieuwe Werk zien.  
Tijdens de tentoonstelling E55 stond Het Park vol met tijdelijke paviljoens en kermisachtige 
elementen. Na afloop werd alles afgebroken, behalve een klein ‘Zwitsers chalet’. Dit kreeg een 
permanente functie als restaurant en vanwege het succes werd het gebouw vergroot. Op een 
gegeven moment werd er ook een terras bij aangelegd dat in de vijver steekt. 
 

Nu 
Dit parkdeel heeft zijn karakter behouden. Een probleem voor het functioneren echter is de 
smalle doorgang tussen het gebouw en het terras. Het originele pad vanaf de hoek Parklaan-
Westerlaan lijkt door de vergroting van het gebouw naar de zijgevel te leiden.  
Het gebouw zelf is enkele jaren geleden opgeknapt, inclusief de beplanting rond de gevels, maar 
vervolgens zijn door een huurder ongewenste ornamenten en reclame-uitingen aangebracht. Die 
zijn op last van Toezicht Gebouwen weer grotendeels ongedaan gemaakt. De toenmalige 
huurder is weg en het gebouw wacht nu weer op een geschikte exploitant. Het terras is aan 
vernieuwing toe.  
De laanbeplanting van de Westerlaan bestond waarschijnlijk oorspronkelijk uit iepen, net als 
langs de Kievitslaan, maar is nu een menging van verschillende soorten linden en nog een enkele 
iep. In het kader van het groenjaar is een nieuw ‘bronbosje’ ingeplant (BH3-65).  
 

Streefbeeld 
Het pad aan de noordzijde van Chalet Suisse wordt iets verlegd, waardoor het weer met een 
mooie boog rond het gebouw gaat. Daarvoor moet het talud worden aangepast. 
Het voorlopig ontwerp omvat geen verbetering van de inrichting tussen de vijver en het gebouw. 
Wanneer zich een nieuwe gebruiker van het gebouw aandient, moeten we contact leggen om 
kansen voor verbetering te zoeken en te voorkomen dat er aan en rond het gebouw ongewenste 
zaken verschijnen die het beschermde beeld van Het Park aantasten. 
 

Bomenplan 
Er staan geen bomen teveel. Er kunnen juist nog drie bomen worden aangeplant, maar dat kan 
pas na de aanpassing van het talud en het pad (dat dan ook van stabilizer wordt). 
 

Baggeren en beschoeiing 
In 2010 zijn de waterpartijen gebaggerd. Ter bevordering van de waterkwaliteit is de 
baggerspecie onder de keurdiepte eveneens weggehaald tot op de vaste bodem. Hierdoor is een 
variatie in waterdiepte ontstaan door het gehele park. In 2018 is de volgende ronde voor het 
baggeren van de waterpartijen. 
Veel beschoeiing in Het Park was er slecht aan toe. Aansluitend op het baggeren is door het 
gehele park nieuwe beschoeiing geplaatst. Daar waar het vanuit het ontwerp gewenst is zijn 
stukken natuurvriendelijke oever aangelegd. Voor de veiligheid van de parkbezoekers is voor de 
nieuwe beschoeiing een plasberm met een onderwaterbeschoeiing aangelegd. 
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Stand van zaken uitvoering 
De leuningen van de Parkbrug zijn gestraald en opnieuw gecoat. Het brugdek is voorzien van 
nieuwe delen 190 x 70 x 4.500 met antislipstrips. 

 
Omvorming in kader beheer 
De heestergroep BL1-16 kan worden aangeplant. In het bronbosje BH3-65 is een esdoorn 
ingeplant die niet in het beplantingsplan stond en niet bij het parksortiment past. Deze moet dus 
verplant worden.  
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5.13 Deelgebied 13: Zuidoosthoek met parkeergarage  
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Historie 
Dit deelgebied is onderdeel van de meest veranderde hoek van Het Park (zwemschool, keercirkel 
tram). In de tweede helft van de 20e eeuw werd hier een stuk van Het Park afgesnoept voor een 
parkeerterrein.  
 

Nu 
Door de bouw van een parkeergarage met een laag grond op het dak kan het deelgebied nu weer 
geheel tot Het Park worden gerekend. Het uitgevoerde groenontwerp voor de inpassing van de 
toegangen naar de garage en de ‘aanheling’ is vooruitlopend op de planvorming voor Het Park tot 
stand gekomen en behoeft aanpassing.  
 

Streefbeeld 
Langs de Westerlaan worden de laanbomen voortgezet (er is gekozen voor zilverlinden). Die 
vervangen de huidige rij van ver uiteen staande amberbomen.  
Op het dak van de garage is een grote beplantingsgroep getekend die ruimte vormt aan de 
parkzijde en een achtergrond voor het zicht over de vijver vanaf de noord- en westkant. Ook 
verduidelijkt de groep de zuidoostelijke entree.  
Het geprojecteerde bloemperk S1-12 ligt in het talud, waardoor het op verschillende manieren 
gezien wordt. Bij een invulling kan daarop worden ingespeeld.  
 

Bomenplan 
Er moeten bomen (de amberbomen) verplant worden naar elders en er moeten bomen bij geplant 
worden, maar er zijn geen bomen die door uitsterven moeten verdwijnen. 
 

Stand van zaken uitvoering 
De uitvoering is gekoppeld aan fase 1 - vernieuwing hoofdroute - vanwege de urgentie om de 
zuidoostelijke hoofdentree aan de kades (belangrijke recreatieve route) in orde te brengen. De 
verbetering van de beplanting op de garage is echter nog niet uitgevoerd. 
 

Omvorming in kader beheer 
Bij het bepalen van de mogelijkheden om beheergeld in te zetten voor de aanleg van nieuwe 
beplantingen, heeft de beplantingsgroep op de parkeergarage (BH3-67 en BL1-17 t/m BL1-20) 
hoge prioriteit. Het bloemperk S1-12 heeft lage prioriteit. 
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5.14 Deelgebied 14: Parkheuvel  
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Historie 
De Parkheuvel is aangelegd (1895-1900) naar een plan G.J. de Jongh. Het oude café achter de 
Zocherdijk werd vervangen door een nieuw café tegen de heuvel: Bellevue. Dit had aan de 
rivierzijde een terras met een keermuur en een gietijzeren balustrade. Het was verbonden met de 
hogere ‘Bult van de Jongh’ in het westen, die een rustieke houten balustrade had. Samen 
vormden ze een wandelpromenade met bomen. De keermuur van Bellevue was van 
basaltblokken gemaakt. Niet zeker is of ook het talud van de Bult aan de rivierzijde direct met 
basalt werd bekleed of dat dit later gebeurde. 
De brede hoofdtoegang van de uitzichtsheuvel sloot aan op de zuidoostelijke entree van Het 
Park. Over de historische beplantingen op de hellingen bestaat onvoldoende informatie om te 
beschrijven wat de parkbezoeker vanaf de noordzijde zag. Wel is bekend dat vrij snel naar aanleg 
op de noordzijde van de Bult grove dennen werden aangeplant.  
Aan het oosteinde stond op de nieuwe Parkkade een douanegebouwtje dat later ook een horeca-
bestemming kreeg (De Ballentent).  
Voor de bouw van de Maastunnel werd de Bult aan de westzijde een stukje ingekort en kwam er 
een nieuwe trap. Bij de trap, tegenover de fietsersuitgang van de tunnel, was een kiosk die later 
een cafetaria werd (Scorpio).  
Aan de voet van de heuvel werd na de oorlog een klein monument geplaatst. 

Zicht vanaf de Bult naar Bellevue. Aan de rivierzijde een balustrade, aan de landzijde een lage haag. 

 

Nu 
Bellevue brandde af in 1974. In 1985 is het moderne restaurant Parkheuvel gebouwd, waarbij de 
oorspronkelijke samenhang van de plaats van Bellevue met het parkontwerp helaas is 
genegeerd. In 1989 is Dennis Frietpaleis naast De Ballentent gezet.  
De oostelijke punt rondom Dennis Frietpaleis en De Ballentent en de westelijke punt bij Scorpio 
zijn door ad hoc uitbreidingen van de horeca en toevoeging van prikkeldraad tegen inbraak 
letterlijk en figuurlijk ruimtelijke knelpunten geworden.  
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Het meest westelijke pad naar de top van de Bult had de vorm van een ‘haarspeldpad’ en kwam 
veel westelijker uit dan het huidige pad.  
Op de heuvel is een monument gemaakt voor een in Het Park vermoord kind. 
 

Streefbeeld 
Met het ontwerp wordt beoogd de Parkheuvel aan alle kanten functioneel en visueel beter op de 
omgeving aan te laten sluiten.  
Het westelijke pad wordt weer een spannend pad dat westelijk op de Bult uitkomt. Er komen 
nieuwe rustieke houten trappen naar de Parkkade. 
De inpassing van De Ballentent en Dennis Frietpaleis wordt (in overleg met de ondernemers) 
verbeterd en aan de westzijde is het idee om het gebouwtje van Scorpio te vervangen door iets 
anders wat de entree markeert en het zicht op de trap vrijlaat.  
 

Bomenplan 
Doel is de opvallende solitaire bomen op de noordhelling beter tot hun recht te laten komen en de 
dennensfeer op de Bult te versterken (Zie bomenplan). 
 

Stand van zaken uitvoering 
De uitvoering vindt plaats in een latere fase, maar de aanpak van de omgeving van Parkheuvel 
en de verbetering van de situatie bij Dennis Frietpaleis is urgent. De verplaatsing/vervanging van 
Scorpio is heel onzeker. Waarschijnlijk wordt het definitief ontwerp hier anders, maar voor het 
groenbeheer is dat minder belangrijk. 
 

Omvorming in kader beheer 
De nieuwe beplantingen aan de noordzijde van De Ballentent en Dennis Frietpaleis hebben een 
hoge prioriteit. Het aantrekkelijker maken van de westpunt kan beter plaatsvinden wanneer 
duidelijk wordt wat hier gaat gebeuren in de definitief ontwerpfase. De geplande bomen (dennen) 
die niet afhankelijk zijn van padveranderingen, kunnen geplant worden. 
De lage beukenhaag langs de noordrand van de wandelboulevard is belangrijk voor het 
vormbehoud van de aanleg. De gaten die er in gevallen zijn, moeten worden gedicht.  
De basalten taludbekleding van de Bult is ’s zomers vaak niet goed zichtbaar door hoog onkruid. 
Zolang er niet genoeg beheergeld is voor handmatig wieden, is onkruid toelaatbaar. Spuiten met 
herbiciden niet. Zaak is wel jaarlijks handmatig zaailingen van bomen en heesters tijdig te 
verwijderen. Beschermde muurplanten die in de basalten keermuur groeien, moeten met rust 
worden gelaten. 
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5.15 Deelgebied 15: Baden Powelllaan 
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Historie 
Oorspronkelijk tekende G.J. de Jongh deze weg als een tegenhanger van de Kievitslaan-
Westerlaan. De bedoeling was vermoedelijk dat aan de westzijde van de weg bebouwing kwam 
voor welgestelde burgers. De stedenbouwkundige ontwikkelingen liepen echter anders, de 
plannen werden gewijzigd en de aansluiting van de Heuvellaan op de Zeedijk werd verplaatst 
naar het toegangshek uit 1901.  
De Heuvellaan werd aangelegd als een weg met verschillende profielen (wel/geen gesplitste 
rijbanen, wel/geen bomen). 
 

Nu 
Het deel van de Heuvellaan dat in de jaren zestig de nieuwe naam Baden Powelllaan kreeg, 
wordt hier als een apart deelgebied onderscheiden juist omdat hij niet door het oude park loopt, 
maar erlangs. In de huidige situatie functioneert de weg vooral als racebaan voor het 
horecabestemmingsverkeer van de Parkheuvel en het Heerenhuys. Voetgangers lopen vooral op 
het dijkje aan de westzijde of over het doorgaande fietspad daarnaast. Ze lopen veel minder op 
het brede asfaltpad ten zuiden van de toegang naar het Heerenhuys. 
De laanbeplanting van linden is relatief kort geleden verjongd, maar niet helemaal compleet.  
Ter hoogte van het Heerenhuys wordt het beeld van de entree ernstig verstoord door chaotisch 
geparkeerde auto’s. 
 

Streefbeeld 
Door een knip in de weg bij het Heerenhuys wordt de weg ten zuiden daarvan beter bruikbaar 
voor voetgangers en kan het asfaltpad tussen de weg en Het Park worden opgeheven. Zo komt 
er een hele strook gras bij. Door de klinkerweg opnieuw te straten met een klein formaat klinkers 
(een beetje bol, met molgoten) wordt de weg ook visueel smaller. Nieuwe parkeerplaatsen 
moeten de entree bij het Heerenhuys zoveel mogelijk vrij houden van blik. Door deze 
maatregelen wordt de looproute van de Euromast naar Het Park aantrekkelijker. 
Verdere verbeteringen, zoals een fraaiere en meer comfortabele loopbrug naar de Euromast, 
vallen buiten het bestek van het voorlopig ontwerp voor Het Park. 
 

Bomenplan 
De nu aanwezige linde (soort en cultivar) wordt vastgelegd als aan te planten soort bij inboet van 
de laan. De nog aanwezige iepen kunnen op termijn door linden worden vervangen en gaten 
ingeboet. Qua plantafstanden zal de laan enigszins onregelmatig blijven. 
 

Omvorming in kader beheer 
De nieuwe groene bermen van de laan komen pas bij het parkbeheer wanneer alle maatregelen 
voor de verhardingen zijn uitgevoerd. 
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5.16 Deelgebied 16: Talud Westzeedijk 
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Historie 
Toen De Heuvel en Het Park werden aangelegd, was de huidige Westzeedijk nog de veel lagere, 
met bomen beplante Schielandse Hooge Zeedijk. Ter hoogte van Het Park werd de sloot langs 
de voet van de dijk door de Zochers vergraven tot onderdeel van het vijverstelsel, maar de dijk 
zelf hoorde niet bij Het Park. Pas na de stormvloedramp en de ophoging van de dijken tot 
Deltahoogte is de gemeente begonnen het talud parallel aan het Park in de sfeer van Het Park te 
‘stofferen’ met solitaire bomen en boomgroepen. 
 

Nu  
Waar geen waterloop onderaan het dijktalud ligt, zijn park en dijk nu geheel met elkaar 
versmolten. Voor de gebruikers van het tweerichtingen fietspad en voetpad over de Westzeedijk 
langs Het Park is de openheid van het met bomen beplante talud aangenaam. Bij het 
Droogleever Fortuynplein heeft de grote openheid echter als nadeel dat het verkeer dominant 
aanwezig is. De Parkentree lijkt hier meer gericht op de WOP dan op de fraaie ruimte erachter.  
De oversteekplaats naar de noordoostelijke toegang ligt iets te westelijk om goed zicht te hebben 
op de toegang. In het dennenbosje op de hoek van Het Park vallen de elektriciteitskasten op. 
 

Streefbeeld 
De noordoostelijke toegang wordt verbeterd door een entreepleintje van parkverharding dat 
aansluit op de oversteekplaats. Het bosje wordt voor dat doel iets verkleind. Voornemen is ook de 
verkeersafslag vanaf de Westzeedijk te versmallen en/of hier verkeersremmende maatregelen te 
nemen. De noordwestelijke entree wordt verbeterd door beplantingen tussen het verkeersplein en 
de Heuvellaan. Zo ontstaat een duidelijke entree.  
Voor verbetering van de afwatering van de Kievitsweide wordt het talud ter hoogte van de 
Kievitsweide aangepast en een wadi gemaakt op de plek van de gedempte dijksloot/Zochervijver. 
Voor het beeld vanaf de Westzeedijk wordt hetzelfde nagestreefd als voor de paden in Het Park: 
de beleving van een afwisseling van open en dicht, met fraaie doorzichten door de openingen. 
 

Bomenplan 
Doel op de lange termijn is dat langs de Westzeedijk de bomen meer in groepen georganiseerd 
zijn. Ter hoogte van het hek is een zichtlijn over de lengte van het water gewenst. Dat betekent 
dat een esdoorn die het zicht belemmert niet moet worden vervangen. 
 

Baggeren en beschoeiing 
In 2010 zijn de waterpartijen gebaggerd. Ter bevordering van de waterkwaliteit is de 
baggerspecie onder de keurdiepte eveneens weggehaald tot op de vaste bodem. Hierdoor is een 
variatie in waterdiepte ontstaan door het gehele park. In 2018 is de volgende ronde voor het 
baggeren van de waterpartijen. 
Veel beschoeiing in Het Park was er slecht aan toe. Aansluitend op het baggeren is door het 
gehele park nieuwe beschoeiing geplaatst. Daar waar het vanuit het ontwerp gewenst is zijn 
stukken natuurvriendelijke oever aangelegd. Voor de veiligheid van de parkbezoekers is voor de 
nieuwe beschoeiing een plasberm met een onderwaterbeschoeiing aangelegd. 
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Stand van zaken uitvoering 
De herinrichting van de Westzeedijk wordt voorlopig niet uitgevoerd. Daardoor kan het verbeteren 
van de entree van Het Park hier niet aan gekoppeld worden. 
Voor het groenbeheer is dat echter minder relevant. Belangrijk voor beplantingen is wel de 
verbetering van de afwatering in het kader van uitvoeringsfase 2. Concreet moeten de 
grondwerkzaamheden in de eerste helft van 2013 worden uitgevoerd. 
Het deel van het Westzeedijktalud ten westen van de Noorse Kerk zal naar verwachting pas 
omgevormd worden wanneer de werf verdwijnt en dat deel van deelgebied 1 kan worden 
heringericht. 
 

Omvorming in kader beheer 
Vergroting van de westelijke plantgroepen in het kader van beheer heeft een lage prioriteit. 
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6 Gebruik van Het Park 

6.1 Verkeer 

 

6.1.1 Soorten paden 
Er zijn twee soorten paden in Het Park: hoofdpaden met een breedte van drie tot vijf meter en 
zijpaden van een tot twee meter breed.  

 
 

6.1.2 Gebruik van paden 
Het Park is toegankelijk voor ongemotoriseerd verkeer: fietsers en voetgangers. 
Gemotoriseerd verkeer (bromfietsen, motoren en auto’s) zijn niet wenselijk in Het Park en worden 
beperkt toegestaan. 
De fietser is in Het Park ‘te gast’ en maakt samen met wandelaars gebruik van de hoofdroutes en 
de secundaire paden. Fietsen is dus in het hele Park toegestaan op alle paden. 
Alleen op het verhoogde deel van Het Park, nabij restaurant Parkheuvel (‘het balkon aan de 
Maas’), is het verboden voor fietsers. Dit geldt ook voor de paden die naar dit balkon leiden.  
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6.1.3 Recreatieve fietsroute 
Het is mogelijk diagonaal door Het Park te fietsen, van de uitgang van de Maastunnel, door Het 
Park, naar het Museumpark en langs de Westersingel naar het Centraal Station. Het gaat hierbij 
niet om een officiële langzaam verkeerroute (van rood asfalt) maar om een mogelijkheid 
diagonaal door Het Park te fietsen over het hoofdwandelpad van drie meter breed, dan wel de 
hoofdontsluitingsroute van vijf meter breed. De officiële stedelijke fietsroute (van rood asfalt) loopt 
vanaf de Maastunnel over de Baden Powelllaan en de Westzeedijk. 
 

6.1.4 Baden Powelllaan en Heuvellaan: langzaam verk eer 
De Baden Powelllaan en de Heuvellaan worden routes voor langzaam verkeer. Dit betekent dat 
het autoverkeer over deze hoofdroutes wordt teruggebracht tot de kortste verbinding naar 
Parkheuvel en het Heerenhuys.  
 

6.1.5 Auto’s in Het Park 
Het Park is autoluw. Dat betekent dat gemotoriseerd verkeer zeer beperkt in Het Park wordt 
toegelaten. Alleen op de routes richting horecagelegenheden is gemotoriseerd verkeer 
toegestaan, indien deze leiden tot de parkeervakken van deze horecagelegenheden (bijvoorbeeld 
bij The Harbourclub en restaurant Parkheuvel).  
 

6.1.6 Parkeren 
Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Alle parkeerplaatsen zijn 
betaald. 
Voor Het Park is een zogenaamd ‘zonaal parkeerverbod’ ingesteld. Op basis daarvan kan worden 
gehandhaafd op auto’s die buiten de parkeervakken worden geparkeerd.  
 
Parkeerplaatsen zijn met name te vinden aan de randen van Het Park: 21 parkeerplaatsen op de 
Heuvellaan voor restaurant Parkheuvel, 20 parkeerplaatsen voor het Heerenhuys op de Baden 
Powelllaan en de Noorse Kerk, en negen parkeerplaatsen nabij The Harbourclub (in het 
verlengde van de Parklaan). Alleen deze laatste parkeerplaatsen liggen centraal in Het Park. 
Deze mogen gebruikt worden voor ‘valetparking’ van het restaurant. Auto’s die vanaf de zijde 
Parklaan Het Park inrijden, mogen dus door Het Park rijden tot aan de parkeerplaatsen bij The 
Harbourclub. 
 
Om de parkeerplaatsen van restaurant Parkheuvel te kunnen bereiken, worden auto’s vanaf de 
Parkkade toegelaten over de Heuvellaan tot aan de parkeerplaatsen voor het restaurant. 
 
Op zondagochtend is tussen 10.00 en 14.00 uur parkeren toegestaan voor bezoekers van de 
Noorse Kerk op de oprit van het gebouw van Gemeentewerken (de ingang aan de zijde van het 
grote hek). Deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor mindervaliden. Deze afspraak geldt zolang 
het gebouw in gebruik is bij het Cluster Stadsbeheer. Het betreft hier geen officiële 
parkeervakken, maar gastgebruik van de Noorse Kerk met toestemming van het Cluster 
Stadsbeheer. Dit wordt aangegeven met een ketting en een bordje.  
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6.1.7 Evenementenverkeer 
Voor evenementen mogen alleen de hoofdpaden worden gebruikt voor evenementenvervoer. Zie 
verder onder 6.2 Evenementenbeleid. 
 

 
Bordenplan  
(Deze kaart, waarop alle verkeersborden zijn aangeduid, is op groot formaat beschikbaar bij Stadsbeheer, 
afdeling Centrum.) 

 

6.2 Evenementenbeleid 

Het evenementenbeleid voor Het Park wordt omschreven in het zogenaamde ‘locatieprofiel’ voor 
Het Park. Er zijn voor alle evenementenlocaties in de binnenstad locatieprofielen opgesteld en 
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bestuurlijk vastgesteld. Deze worden regelmatig samen met bewoners besproken en bijgesteld. 
Het locatieprofiel voor Het Park heeft de volgende titel meegekregen: ‘Het Park, oase van rust, 
ontspanning en vertier’. 
Jaarlijks stelt Rotterdam Festivals voor Het Park een evenementenkalender op. Welke 
evenementen er komen, wordt samen met de deelgemeente en de gemeente bepaald. 
Het Projectteam Het Park adviseert Rotterdam Festivals bij incidentele evenementenaanvragen. 
 

6.2.1 Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 
Het Park, de groene oase van rust en ontspanning aan de Maas waar het prettig toeven is in alle 
seizoenen van het jaar. Het Park is een plek voor onthaasting, ontspanning, spelen en 
ontdekken.  
 
De groene lounge van Rotterdam. In Het Park vind je rust en ontspanning, buiten de drukte van 
het centrum. Het is een plek voor de jogger, families, voor jong en oud. 

 

 
  

Identiteit  

Identiteitsdrager  

Fysieke dragers  

Kernwaardenanalyse Het Park 

Oase van rust 

Groene omgeving 
net buiten stadscentrum 

Grenzend aan de Maas 

Horeca/uitgaansgelegenheden 

Ontwerp van Het Park 
(Engelse landschapstijl) 

“Het Park was in mijn kindertijd anno 1950 een fijne plek om doorheen te wandelen met mijn 
ouders, later 1956 met mijn vriendje van toen, zat je te kussen in het donker, kwam mijnheer 
agent vragen of je ouders dat wel wisten, nee natuurlijk niet. Nu jaren later bezoeken we het park 
nog steeds, het is een bron van rust in een chaotische stad.”  
 

Reactie op de website van de Zomerzondagen 
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6.2.2 Gewenste programmering passend bij het profie l 
Festivals en buitenprogramma spelen zich meestal af van mei tot en met september. Uiteraard 
zijn er talloze buitenactiviteiten te bedenken die ook in de herfst, winter en vroege lente kunnen 
plaatsvinden. Activiteiten moeten bijdragen aan de sfeer en de mogelijkheden die Het Park biedt. 
De grootte van de evenementen is afhankelijk van de fysieke mogelijkheden en de belasting die 
Het Park redelijkerwijs aankan. 
 
Programmering die past bij het profiel heeft de volgende kenmerken: 
• Kleinschalig qua sfeer en podia / programmering *. 
• Liefst gericht op kinderen/familie. 
• Aansluitend bij sfeer, historisch karakter van het park. 
• Geen programmering met veel geluidsoverlast. 

 
* Incidenteel vindt er een ‘zwaarder’ evenement in Het Park plaats. Voor deze evenementen die vaak meer 
publiek trekken en geluid genereren en/of zwaardere podia en aggregaten nodig hebben, worden specifieke 
velden aangewezen die ook geschikt zijn of worden gemaakt voor dit gebruik. 

 
In verband met ervaringen over beschadiging van het groen in Het Park is er, vanuit het beheer 
en onderhoud van het groen, verminderd draagvlak voor grootschalige evenementen in Het Park. 
Voor het Erasmus MC moet rekening gehouden worden met beperking van geluidsoverlast. 
Dit geldt ook voor bewoners in het Scheepvaartkwartier die grenzend aan Het Park wonen. 
Afstemming met ondernemers en bewoners in de omgeving is noodzakelijk. 
 

6.2.3 Beheeraspecten: fysieke kenmerken van de plek  (ondergrond, faciliteiten) 
Onderstaande beheeraspecten geven de maximale gebruiksmogelijkheden van Het Park aan. 
De velden voor het Koetshuis zijn aangepast en geschikt gemaakt voor evenementen, inclusief 
zware podia, aggregaten enzovoort. 
De Kievitsweide is gedeeltelijk verstevigd voor gebruik door een zwaar podium en als aanrijroute 
voor de opbouw. Zie bijlage .. voor een gedetailleerde plattegrond van de Kievitsweide.  
Andere velden zijn niet beschikbaar voor het gebruik door evenementen.  
 
Vrachtwagens met een asdruk van meer dan vijf ton mogen alleen over de hoofdroute rijden (zie 
6.1.1 voor kaart). Het aan te voeren materiaal moet met kleinere wagens met een maximale 
asdruk van vijf ton naar de locatie worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.  
 
Bij alle horecavoorzieningen moet gebruik worden gemaakt van loopplanken (minimaal 5 cm van 
het maaiveld) om beschadiging van het gras te voorkomen. 
Gedeelten van Het Park zijn afgesloten voor verkeer. De sleutels voor deze afsluitingen zijn te 
verkrijgen bij Stadsbeheer - Heel, Werf Centrum. 
Brandkranen zijn aanwezig. Er is geen cameratoezicht. Ook zijn er geen vaste toiletvoorzieningen 
aanwezig. In de zomermaanden wordt op een aantal plaatsen een mobiele toiletunit geplaatst. 
Er zijn horecavoorzieningen in Het Park aanwezig. Met deze voorzieningen moet afstemming 
over een evenement, ook in het kader van bereikbaarheid, vooraf plaatsvinden. 
Organisatoren van evenementen moeten er rekening mee houden dat Het Park een 
Rijksmonument is. In Het Park zijn veel oude en kwetsbare bomen aanwezig. 
Als verlichting is gewone/openbare straatverlichting langs de hoofdpaden aanwezig. 
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Accommodatie van evenementen in Het Park (aangewezen velden). 
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6.2.4 Grootte van de plek en type omgeving 
Bruto oppervlakte van het gazon van Het Park is 117.500 m², exclusief ruwgras en de bijzondere 
grasvegetatie. 

 
Het Park ligt in een woonwijk. Het is een recreatief gebied en publiekspark. Het sluit aan op het 
Scheepvaartkwartier dat woningen en kantoren heeft met een historische en chique uitstraling. 
De Euromast staat aan Het Park en er zijn diverse horecagelegenheden in Het Park. Ook zijn er 
seizoensgebonden standplaatsen (ijs aan de Kievitslaan). 
 

6.2.5 Beheeraspecten: Veiligheid 
• Mogelijkheden voor crowdmanagement 
Afsluitbaarheid is niet gebruikelijk en ook niet eenvoudig. Regulering van de toegang is lastig. 
Er zijn voldoende ontvluchtingsmogelijkheden voor bezoekers. Bij meer dan 100.000 bezoekers 
moet er aandacht zijn voor de ontvluchtingsmogelijkheden over het water door middel van een 
extra brug. 
• Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten) 
Voor de calamiteitenroutes moeten wegen in het park vrij worden gehouden (Zie kaart). 
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Calamiteitenroutes in Het Park.  
 
 
6.2.6 Beheeraspecten: Verkeer 
• Bereikbaarheid OV-vervoer 
Tramhalte op 5 minuten loopafstand. 
Metrolijn A, B en C op 15 minuten loopafstand. 
 
• Parkeergelegenheid 
De parkeercapaciteit in en om Het Park is gering. 
Op loopafstand bevinden zich de Vopakgarage bij De Ballentent, Parkeergarage Erasmusbrug en 
Parkeergarage Museumpark.  
 
 
• Andere verkeersaspecten 
Verkeersimpact bij gehele afsluiting: n.v.t. 
Verkeersimpact bij gedeeltelijke afsluiting rijbaan: n.v.t. 
Belangrijke verkeersknooppunten in directe omgeving in verband met doorstroming tijdens 
evenement: geen. 
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6.2.7 Beheeraspecten: Bouwactiviteiten/herinriching  
• Bouwprojecten in aanbouw en oplevering 
Parkeergarage Museumpark (oplevering najaar 2010) 
Hogeschool Rotterdam – Rochussenstraat (2011) 
Erasmus MC (nu t/m 2016) 
Westerlaantoren (2012) 
 
• Buitenruimteprojecten (herinrichting) en beoogde start uitvoering 
Parkkade (2010) 
Het Park gefaseerde uitvoering vanaf 2010 
Bijbeltuin/Rozarium (snelle acties groen) (2011) 
Erasmus MC (nu – 2016/2017) 
 

6.3 Barbecue 

In Het Park is het sinds 1 juni 2011 toegestaan om op de Kievitsweide te barbecueën, volgens 
artikel 5:34, tweede lid onder c van de Algemene Politieverordening (APV) 2012. 
Het gaat daarbij om het veld in de noordoosthoek, gelegen tussen het voetpad langs de 
Kievitslaan (oostgrens van het veld), het voetpad dat ligt in het verlengde van de Parklaan 
(zuidgrens van het veld), het voetpad leidend naar de Westzeedijk beneden (westgrens van het 
veld) en het voetpad aan de benedenzijde van de Westzeedijk (noordgrens van het veld). 
 
Op dit veld gelden de volgende regels: 
• barbecueën is toegestaan op een afstand van minimaal 2 meter van bomen en andere 

beplanting; 
• de hittebron moet minimaal 10 centimeter boven een stabiele ondergrond zijn; 
• hete kolen mogen niet op het gras; 
• dumpen van afval kan alleen in de daarvoor bestemde vuilcontainers. 
In de rest van Het Park is het niet toegestaan om vuur te stoken, te bakken of te braden in de 
open lucht, gebaseerd op artikel 5:34, eerste lid en vierde lid van de APV 2012. 
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Kaart Aanwijzingsbesluit. 
 

6.4 Alcoholbeleid 

In Het Park geldt een alcoholverbod. Alleen tijdens evenementen is het toegestaan in bepaalde 
gebieden alcohol te schenken en te nuttigen. Dit wordt met borden bij het betreden van het 
festivalterrein aangegeven. Dit is gebaseerd op artikel 2:48 van de APV 2012. 
 

6.5 Horeca- en terassenbeleid 

 

6.5.1 Horeca binnen een Rijksmonument 
In Het Park bevinden zich een aantal horecagelegenheden of gebouwen met horecabestemming 
in een monumentale omgeving. Twee daarvan zijn Rijksmonument: het Heerenhuys en het 
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Koetshuis. De rest is geen monument, maar de gebouwen genieten bescherming omdat ze zich 
sinds eind 2010 binnen de grenzen van een Rijksmonument bevinden, namelijk Het Park.  
Via de exploitatievergunning wordt gestuurd op de rustige uitstraling van Het Park. 
 

6.5.2 Consoliderend beleid 
Het Horecabeleid binnen Het Park is consoliderend. Dat betekent dat er geen nieuwe 
horecagelegenheden of uitbreiding van bestaande horecagelegenheden worden toegestaan. 
 

6.5.3 Horecabestemming voor het Koetshuis 
Een uitzondering op die consolidatie is het Koetshuis. In het ontwerpbestemmingsplan 
Scheepvaartkwartier is aangegeven dat de bestemming van het Koetshuis wordt gewijzigd van 
wonen / kantoor in horeca. Het gaat hierbij om de categorie A tot en met C uit het horecabeleid.  
 
Dat houdt in: 
A een terras exploiteren; 

geopend tot 23.00 uur. 
B zwak-alcoholhoudende dranken schenken; 

open van 7.00 tot 01.00 uur van zondag tot en met donderdag; 
op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur. 

C verstrekken van maaltijden; 
verstrekken van zwakke en sterk alcoholhoudende dranken.  

 
Bron: Horecanota Rotterdam 2012-2016 en Horecagebiedsplan Rotterdam Centrum (nov. 2012). 

 
Het is nadrukkelijk niet toegestaan om 24 uur per dag geopend te zijn of van 04.00-07.00 uur ’s 
nachts. De verwachting is dat het nieuwe bestemmingsplan voor het Scheepvaartkwartier in de 
loop van 2013 onherroepelijk wordt. 
 

6.6 Honden 

In het middeldeel van Het Park geldt een aanlijn- en opruimverplichting, gebaseerd op artikel 2:57 
en artikel 2:58 eerste lid van de APV 2012. In de rest van het park mogen honden los lopen (met 
uitzondering van de Kievitsweide tijdens het barbecueseizoen). Dit is gebaseerd op artikel 2:57, 
tweede lid van de APV 2012. Hoewel in losloopgebieden in Rotterdam normaal gesproken geen 
opruimplicht geldt, is met de bewoners die honden bezitten afgesproken dat zij de hondenpoep 
wel opruimen en hondenbezitters ‘van buitenaf’ hier ook op aanspreken. Op deze voorwaarde is 
het losloopgebied vergroot. De hondenbezitters houden zich keurig aan de afspraak; Het Park 
ziet er wat uitwerpselen betreft zeer schoon uit. 
De Kievitsweide is tijdens het barbecueseizoen (21 maart tot 30 september) verboden terrein 
voor honden. Dit is gebaseerd op artikel 2:57, eerste lid onder a van de APV 2012. 
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Kaart hondenuitlaatzones. 

 

6.7 Bestendig beheer en gebruik 

Er is een gedragscode in voorbereiding voor bestendig groen- en waterbeheer voor openbaar 
gebied in Rotterdam in het kader van de vereisten van Flora- en faunawet. Bij vaststelling en 
goedkeuring hiervan (verwacht in 2013) is het niet nodig om in voorkomende gevallen een 
ontheffing aan te vragen voor bepaalde werkzaamheden waar (mogelijk) risico’s ontstaan voor 
zwaar beschermde soorten. 
Evenementen in het park in relatie tot evenemententerreinen beschouwen we als bestendig 
gebruik. Rotterdam kent geen gedragscode voor het bestendig gebruik van groengebieden. Dit 
kan betekenen dat een ontheffing aangevraagd moet worden vanwege verstoring van 
beschermde diersoorten (vleermuizen). Ook kunnen fricties ontstaan bij evenementen tijdens het 
vogelbroedseizoen. Voor verstoring van nestelende/broedende beschermde inheemse vogels 
kan geen ontheffing worden aangevraagd.   
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7 Uitwerking beheer per onderdeel  

7.1 Inleiding 

De uitgangspunten uit de vorige hoofdstukken zijn vertaald in kwaliteitsafspraken per 
buitenruimteonderdeel. Voor elk onderdeel beschrijven we welke kwaliteit in het beheer en 
onderhoud van de elementen zal worden gerealiseerd in de komende beheerperiode. 
 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke omvang projectmatig onderhoud in de periode 2013-
2023 gerealiseerd moet worden om op de kwaliteitsdoelen te realiseren, waarbij de 
instandhoudingstermijn en vervanging van elementen in het oog wordt gehouden. 
Het projectmatig onderhoud bestaat zowel uit maatregelen waarmee wordt bereikt dat objecten 
en elementen de gewenste/afgesproken technische levensduur of instandhoudingtermijn kunnen 
halen als uit vervanging van elementen.  
 

7.2 Beheer wegen en paden 

De verhardingen van de wegen en paden zijn in zes typen te verdelen, te weten: 
• Hoofdpaden; 
• Wandelpaden; 
• Paden in de Heemtuin; 
• Paden in de Oud Hollandse Tuin; 
• Verharding op de Heuvel; 
• Bestrating Baden Powelllaan en Heuvellaan. 
 

7.2.1 Hoofdpaden 
Als verharding op de hoofdpaden is open en dicht asfaltbeton toegepast. De dikte van de 
asfaltlaag varieert tussen 30 en 135 mm. De fundering van de paden is voor het overgrote deel 
opgebouwd uit menggranulaat en klein deel heeft koolas als fundering. De dikte van de 
funderingslaag varieert tussen de 560 en 1030 mm. Het asfalt van de hoofdpaden is niet 
teerhoudend (10-PAK gehalte < 75 mg/kg ds). 
Een klein deel van het hoofdpad ter plaatse van het Heerenhuys is voorzien van een bestrating 
van gebakken klinkers. 
In 2012 is het hoofdpad conform het masterplan en het inrichtingsplan versmald naar 5 meter, 
voorzien van een nieuwe asfaltonderlaag en een dubbele keienrand als opsluiting. In 2013 zal op 
de onderlaag een zandkleurige flexibele coating worden aangebracht.  
 
Beheermaatregelen:  
• frequentie voor onderhoud en vegen: 2 x per jaar. 
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7.2.2 Wandelpaden  
Als verharding op de hoofdpaden is open en dicht asfaltbeton toegepast. De dikte van de 
asfaltlaag varieert tussen 20 en 83 mm. De wandelpaden hebben een grote variatie aan 
funderingsmateriaal zoals menggranulaat, koolas, AVI slakken, hoogovenslakken en grind. De 
dikte van de funderingslaag varieert tussen de 400 en 1.150 mm. 
 
Met uitzondering van drie paden is het asfalt in de wandelpaden niet teerhoudend (10-PAK 
gehalte < 75 mg/kg ds). 
In het oostelijke gedeelte verkeren de wandelpaden over het algemeen in relatief goede toestand. 
Op een aantal plaatsen, zoals het noordelijke wandelpad richting de Westerlaan, verkeren de 
paden in slechte conditie. In het westelijke gedeelte is er veel gatvorming en boomwortelschade 
aanwezig. Daarnaast is op een aantal plaatsen het wegdek ernstig gerafeld. Ten zuiden van het 
Heerenhuys zien we bij een hoofdwandelpad ernstige gatvorming door boomwortelschade. 
In 2012 en 2013 zijn en wordt een aantal paden als pilot uitgevoerd met een halfverharding. 
In 2012 zijn de paden rond de voormalige officierssociëteit van een nieuwe toplaag voorzien. 
Voor 2013 staan de paden rond de Kievitsweide op het programma. In de komende jaren zullen 
ook de overige paden in het park voor het merendeel worden versmald en voorzien van 
halfverharding. 
 
Beheermaatregelen:  
• frequentie voor onderhoud en vegen: 2 x per jaar. 
 

7.2.3 Paden in de Heemtuin 
De paden in de Heemtuin laten een variëteit aan verharding zien van boomschors tot 
penetratiepaden. Voor de paden in de Heemtuin wordt voorgesteld de huidige verhardingen te 
verwijderen en hetzelfde verhardingstype toe te passen als bij de wandelpaden. 
 

7.2.4 Paden Oud Hollandse Tuin 
In 2008 zijn de paden in de Oud Hollandse Tuin vernieuwd, vooruitlopend op de complete aanpak 
van Het Park. De paden zijn deels aangelegd met klinkerverharding waalformaat en deels met 
geel kwartssplit. De opsluiting van de kwartssplitpaden is met stalen banden. 
 

7.2.5 Verharding op de Heuvel 
Het terras op de Heuvel heeft een penetratielaag als verharding en heeft een menggranulaat 
fundering van 450 mm. Voor de transformatie geldt ook hier dat de huidige penetratielaag wordt 
verwijderd en dat wat de verharding betreft, wordt aangesloten bij de verharding van de 
wandelpaden. 
 

7.2.6 Bestrating Baden Powelllaan en Heuvellaan 
In de Baden Powelllaan en de Heuvellaan ligt een bestrating van gebakken klinkers in diktes van 
50, 70 en 100 mm. Naast de verschillende diktes liggen de klinkers deels in keperverband en 
deels in halfsteensverband. Dit verschil in dikte en het verschil in ‘legverband’ geeft een rommelig 
beeld. Om eenheid in de klinkerbestrating te krijgen, adviseren we voor de beide wegen 
gebakken klinkers van 70 mm te gebruiken en deze in keperverband te leggen. Voor de 
klinkerverharding van de parkeerplaatsen langs de Baden Powelllaan en de Heuvellaan geldt 
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hetzelfde advies, alleen wordt deze verharding haaks gelegd op die van de Baden Powelllaan en 
de Heuvellaan. Langs de Baden Powelllaan en de Heuvellaan stellen we ter opsluiting van de 
bestrating een rollaag van gebakken klinkers met een dikte van 70 mm voor. 
 

7.3 Beheer water 

 

7.3.1 Waterbeheer 
In de huidige situatie bestaat het watersysteem in Het Park nog steeds uit een stelsel van 
slingerend vormgegeven vijvers. Hierin zijn twee peilgebieden te onderscheiden, waarvan de 
streefpeilen zijn weergegeven in onderstaande figuur. Het noordoostelijke deel van Het Park, 
evenals de Muizenpolder, heeft een oppervlaktewaterpeil van NAP - 0,15 m. Het zuidwestelijke 
deel heeft een oppervlaktewaterpeil van NAP - 0,40 m.  
Het gebied is een buitendijks gelegen poldergebied. Langs de Westzeedijk ligt de primaire 
waterkering,  
Om een aantal knelpunten in het waterbeheer op te lossen, is in 2010 en 2013 een aantal extra 
duikers aangelegd om de afvoercapaciteit te vergroten en de circulatie te verbeteren. 
 
7.3.2 Waterkwaliteit, ecologie, vissen, oevers en w aterbodem 
 
Waterkwaliteit en ecologie 
Door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wordt, in het kader van het 
intermitterende meetnet, eenmaal in de vier jaar de kwaliteit van het oppervlaktewater binnen het 
Park en de Muizenpolder gecontroleerd. De conclusie is dat de waterkwaliteit matig tot slecht is.  
 
Het Hoogheemraadschap heeft in 2007 een ecologische beoordeling laten uitvoeren, die 
hieronder samengevat is weergegeven. Er worden vijf beoordelingsklassen onderscheiden, 
variërend tussen zeer goed en zeer slecht (zie tabel). 
 

Klassen Beoordeling  Ecologie 
  Beleving Water Oever 
     

V Zeer goed > 33 > 25 > 15 
     

IV Goed > 20 en < 33 > 11 en < 25 > 13 en < 15 
     

III Voldoende > 5 en < 20 > 4 en < 11 > 7 en < 13 
     

II Slecht > 1 en < 5 > 1 en < 4 > 3 en < 7 
     

I Zeer slecht < 0 < 0 < 2 
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Aandachtspunt  Locatie Het Park 

Restaurant 
Locatie Het Park 
Parkhaven 

Locatie Het Park 
Heuvellaan 

Beleving score 7,75 

beleving scoort 

onvoldoende 

enkele soorten van de 

STOWA-lijst op de oever 

aangetroffen, o.a. 

dotterbloem 

water is redelijk helder 

meerkoeten en nijlganzen 

aanwezig 

score 12,5 

beleving scoort voldoende 

weelderige oevervegetatie 

sierlijke soorten zoals gele 

lis, grote kattenstaart en 

koninginnekruid op oever 

aangetroffen. 

 

score 10,5 

beleving scoort voldoende 

Sierlijke planten zoals 

moerasspirea, gele lis, 

zwart tandzaad en 

veenwortel aangetroffen 

water is redelijk helder 

veel dierlijk leven in en op 

water, zoals 

knobbelzwaan, meerkoet, 

waterhoen, libellen, 

Daphnia, eenoogkreeftjes 

en visbroed 

Ecologie oever score 6 

ecologie scoort slecht 

lage biodiversiteit 

bedekking van de oever is 

laag 

flauwe oevertalud talud 

niet mee in scoren (oever 

is beschoeid) 

score 7 

ecologie scoort slecht, 

ondanks redelijk hoge 

vegetatiebedekking 

diversiteit aan planten is 

laag met slechts 5 soorten 

van de STOWA-lijst 

flauwe oevertalud telt niet 

mee in score (oever is 

beschoeid) 

 

score 6 

ecologie scoort slecht, 

ondanks een hoger aantal 

aanwezige soorten van de 

STOWA-lijst 

lage vegetatiebedekking 

flauwe oevertalud telt niet 

mee in score (oever is 

beschoeid) 

Ecologie water score 1 

ecologie scoort zeer slecht 

geen watervegetatie 

matig helder water 

score 1 

ecologie scoort zeer slecht 

geen watervegetatie 

matig helder water 

dunne laag slib op bodem 

score -1 

ecologie scoort zeer slecht 

geen watervegetatie 

 

 
In droge periodes kan uitsluitend water worden ingelaten uit de Nieuwe Maas. Hiervoor is een 
handmatig te bedienen afsluiter aanwezig in de zuidwest hoek van het park. De kwaliteit van het 
in te laten water is matig. Met name de parameters fosfor en koper voldoen niet aan de gestelde 
eisen. De hoeveelheid in te laten water uit de Nieuwe Maas moet daarom geminimaliseerd 
worden. 
 

Vissen 
Op grond van een uitgevoerde inventarisatie van de visstand is vastgesteld dat er een 
onevenwichtige samenstelling van de vispopulatie, met name witvis, aanwezig was. De opbouw 
liet ook veel bodemwoelende vis zien. Voorafgaand aan het baggeren in 2010 is de gehele 
vispopulatie weggevangen en elders weer uitgezet. Nu alle werkzaamheden in het water en de 
oevers zijn uitgevoerd, kan er weer een vispopulatie worden uitgezet die gewenst is. 
Een snoek-zeelt type is voor deze waterpartijen het einddoel. 
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Waterbodem 
In 2010 zijn de watergangen binnen het Park en de Muizenpolder, in samenhang met de andere 
watergerelateerde werkzaamheden, al gebaggerd. Dit vooruitlopend op de schouw in 2012. Alle 
bagger is afgevoerd naar een verwerkingslocatie. Conform de schouw moeten de vijvers in 2018 
weer gebaggerd worden. Om zo min mogelijk last te hebben van nalevering van voedingsstoffen 
van het fijne ditritusmateriaal is er in 2010 gebaggerd tot op de vaste bodem. Dat betekent dat op 
veel plekken een waterdiepte van 1 tot 1,5 meter aanwezig is. 
 

Waterplanten 
Tijdens het onderzoek is vast komen te staan dat watervegetaties in de singels ontbreken. 
Dit komt door de aanwezigheid van de grote hoeveelheid flab (draadwieren) en ditritus in de 
singels en de grote hoeveelheid ingelaten water vanuit de Nieuwe Maas. 
In 2010 is met het baggeren het ditritus weggehaald. Daarna is enige vooruitgang geboekt. 
Samen met het uitzetten van vis zullen er in 2013 ook ondergedoken waterplanten worden 
uitgezet. 
 

Beschoeiingen en natuurlijke oevers 
Beschoeiingen voorkomen dat oevers afkalven. Beschadigingen aan beschoeiing zorgen voor 
verondiepingen en kunnen tot gevolg hebben dat het profiel van de watergangen niet meer 
voldoen aan de Legger van het Waterschap.  
In 2011 zijn alle beschoeiingen langs de waterpartijen vervangen door nieuwe beschoeiing.  
Naast beschoeide oevers kent Het Park sinds 2011 ook stukken natuurlijke oevers. Natuurlijke 
oevers dragen bij aan een verbeterde waterkwaliteit. Om de natuurwaarde te verhogen, worden 
niet alle natuurlijke oevers op hetzelfde moment afgemaaid.  
 

7.4 Beheer gebouwen 

Omdat Het Park beschermd stadsgezicht is, vallen de gebouwen en de bijbehorende, zichtbare 
buitenruimten (erven, terrassen, tuinen) onder een streng welstandsregime. Dit betekent dat het 
gevelbeeld niet mag worden aangetast (door verbouwingen, ongepaste verlichting, reclame-
uitingen en dergelijke) en dat het gebruik en de inrichting van de private buitenruimte (gehuurd of 
eigendom) geen afbreuk mag doen aan Het Park.  
 

7.4.1 Noorse Kerk 
De Noorse kerk uit 1914 is een Rijksmonument sinds 2000. Het pand is eigendom van de Noorse 
Kerk. Het wordt in originele stijl onderhouden en verkeert in goede staat.  
Bij de kerk hoort een omheind ‘erf’ dat door de eigenaar wordt beheerd. De haag rondom het 
hekwerk en de beplanting naast de oostgevel worden door de gemeente onderhouden. 
 

7.4.2 Heerenhuys  
Het Heerenhuys is het herenhuis van de voormalige buitenplaats De Heuvel dateert uit de vroege 
19e eeuw. Het is een Rijksmonument. Het pand is eigendom van Stadsherstel en deze 
organisatie heeft het enige tijd geleden conserverend laten herstellen. (Het is niet na 
bouwhistorisch onderzoek volledig gerestaureerd, maar als het ware gerepareerd.)  
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In verband met het gebruik als horecagelegenheid (voor feesten en partijen) zijn veel technische 
installaties aan de noordgevel bevestigd die de gevel ontsieren. Er is overleg geweest over een 
betere plaatsing (uit het zicht) maar er is nog geen actie ondernomen. 
De exploitant maakt gebruik van de Oud Hollandse tuin voor het buiten ontvangen van gasten en 
plaatst dan zelf meubilair en dergelijke. Na iedere gelegenheid zorgt men zelf voor opruimen en 
schoonmaken.  
 

7.4.3 Het Koetshuis 
Het Koetshuis van de voormalige buitenplaats De Heuvel is gebouwd tussen 1843 en 1866. Het 
is in 2000 aangewezen als Rijksmonument.  
Het pand is eigendom van de gemeente Rotterdam (afdeling Vastgoed). Restauratie naar 
richtlijnen van die gelden voor een Rijksmonument, is noodzakelijk. Bij deze restauratie kan het 
architectuurbeeld worden hersteld.  
Het achterstallig onderhoud op het gebouw is enorm en een aanschrijving dreigt. Het gebouw 
staat gedeeltelijk leeg (begane grond), de bovenverdieping is bewoond. Het gebouw staat 
momenteel te koop en wordt in bewoonde staat verkocht als zich een koper meldt.  
De gemeente wenst laagdrempelige horeca in het gebouw. Daarop is het nieuwe 
bestemmingsplan aangepast. 
Bij het Koetshuis hoort een erf. Bij voorkeur wordt dit nu nog omheinde terrein niet meeverkocht, 
maar wordt het onderdeel van het openbare park. (Dat betekent overigens niet dat afsluiten 
buiten openingstijden van de gewenste horeca bij voorbaat ongewenst is.)  
 

7.4.4 Voormalige officierssociëteit (nu The Harbour club) 
Om onbekende reden is het gebouw uit 1912, met architectonische kwaliteit en belang voor Het 
Park als ‘ensemble’ geen Rijksmonument. Het pand is eigendom van de gemeente. In principe wil 
de gemeente het afstoten, maar verkoop aan de huidige horeca-exploitant is niet doorgegaan.  
Het gebouw verkeert na renovatie bouwtechnisch in goede staat. De buitengevels zijn hersteld 
volgens het oorspronkelijke architectuurbeeld, maar er zijn elementen toegevoegd 
(verlichtingsarmaturen, vlaggen). Het dak wordt nog steeds ontsierd door allerlei in het verleden 
aangebrachte installaties voor het horecagebruik.  
 
Tot het (gehuurde) privé-erf van de ondernemer horen een terras aan de noordzijde en twee 
verharde oppervlakken aan oost- en westzijde van het gebouw die leiden naar bedrijfsruimten. 
De verharding aan de oostzijde dient ook als opslag voor kratten en afval in containers en is 
daarom voorzien van schuttingen die het zicht afschermen. Het aanzien van de afscherming is 
voor verbetering vatbaar.  
In 2012 is de lage terrasmuur rond het achterterras afgebroken en is het achterterras uitgebreid. 
Dit is in overleg met de gemeente uitgevoerd in hardhout. Rond het terras is een haag 
aangebracht die bij het openbare park hoort en door de gemeente wordt onderhouden. 
De beplantingen aan weerszijden van de hoofdentree horen bij het openbare parkgebied en 
worden door de gemeente onderhouden. 
 

7.4.5 Chalet Suisse 
Chalet Suisse is een overblijfsel van een tentoonstelling uit 1955. Het is in het verleden 
uitgebouwd voor het gebruik als restaurant. Het is geen monument. 
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Het pand is privé-eigendom en staat te koop. Men beoogt verkoop aan een horecaondernemer. 
De huidige eigenaar heeft recente, ongeoorloofde wijzigingen aan de gevels, die door de laatste 
horeca-exploitant zijn aangebracht, nog niet geheel ongedaan gemaakt. 
Bij het privé-erf horen enkele verhardingen die dienen als entreeruimte (zijde Westerlaan) of 
belangrijk zijn voor de toegankelijkheid van bedrijfsruimten (noord- en westzijde), 
Voor het gebruik van het gebouw als horecagelegenheid is in het verleden een terras in de oever 
van de Zochervijver gemaakt. Indien het gebouw de functie horeca zou verliezen, is de inzet om 
het terras aan het water te vervangen door de historische groene oever. 
Het pad tussen het gebouw en het terras hoort bij Het Park evenals de omringende beplantingen. 
Een deel van de beplantingen is door de huidige eigenaar van Chalet Suisse aangebracht maar 
zal door de gemeente worden onderhouden.  
 

7.4.6 Parkheuvel 
Het gebouw van restaurant Parkheuvel dateert uit 1986 en heeft geen bijzondere status. Het 
gebouw is privé-eigendom.  
Bij het privé-erf horen een terras aan de rivierzijde en verhardingen die leiden naar de 
hoofdentree en bedrijfsruimten. De haag rond het terras, het pad met trappen van de Heuvellaan 
naar de top van de Parkheuvel en de beplantingen op het talud horen bij het openbare gebied en 
worden door de gemeente onderhouden . 
Aan de oostzijde van het gebouw is bovenaan het talud een stuk park door de eigenaren 
ingeplant. De status hiervan is onduidelijk. 
 

7.4.7 Gebouw WijkOnderhoudsPloeg - Stadsbeheer 
Voor de restauratie van Het Park is het beter als dit gebouw op termijn wordt afgebroken en 
vervangen door groen, naar het originele ontwerp van Het Park.  
Het gebouw heeft geen historische waarde, maar is deze collegeperiode nog in gebruik als 
uitvalsbasis voor de dienst Stadsbeheer. 
 

7.4.8 Dennis Frietpaleis 
Het gebouwtje dateert uit 1986 en heeft geen bijzondere status. Het is privé-eigendom. 
Tot het privé-erf behoren een terrasruimte aan de westzijde en omheinde bedrijfsruimte aan de 
noordzijde.  
Om de bedrijfsruimte af te schermen is in het verleden aan de oostzijde een coniferenhaag 
aangeplant naast een lage schutting. Inmiddels ziet deze afscherming er, naast de heringerichte 
parkentree, niet mooi uit. Verbetering is zeer wenselijk. Omdat de afscherming eigendom is van 
de ondernemer is hiervoor overleg nodig. Bij voorkeur wordt het nieuwe groen rond het gebouw 
door de gemeente onderhouden. 
De huidige exploitant heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het vergroten van de kiosk met 
zitgelegenheid buiten tot een volwaardigere snackbar/cafetaria. Gezien de plek op de hoek van 
kade en park is hiervoor een goed architectonisch ontwerp nodig,  
 
 
7.4.9 De Ballentent 
Het gebouw was oorspronkelijk een douanegebouw op de kade. Hoewel karakteristiek en 
cultuurhistorisch interessant, is het geen monument. Het pand is privé-eigendom. 
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In het verleden zijn opslagruimten aan de noord- en oostzijde van een dak voorzien, waardoor het 
gebouw de facto is vergroot. Over de bouwtechnische staat zijn geen gegevens.  
Het terras aan de westzijde wordt van de gemeente gehuurd. De eerder door beplanting aan het 
zicht onttrokken afvalopslag is nu zichtbaar. Verbetering van het beeld is wenselijk. De status van 
de ‘woonwagen/rookkar’ op het trottoir is wat vergunningen betreft onduidelijk. 
Aan de parkzijde zijn langs het dak rollen prikkeldraad aangebracht tegen inbrekers. In overleg 
met de Ballentent moet deze lelijke en laagwaardige oplossing worden vervangen door iets 
anders.  
 

7.4.10  Scorpio 
Dit gebouwtje is van oorsprong een kiosk, maar al geruime tijd geleden uitgebouwd met een 
cafetaria. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt gehuurd door een 
horecaondernemer. De toekomst van de onderneming is onduidelijk. Vergroting en verbetering 
van de bedrijfsruimte is ter plaatse nauwelijks mogelijk. Gelet op de bouwtechnische staat van het 
pand ligt nieuwbouw elders meer voor de hand. Bij het (voorlopige) voortbestaan van het pand is 
verbetering van het beeld van de zijgevels wenselijk. 
 

7.5 Beheer bruggen 

In het gebied liggen zeven bruggen: 

1. Zocherbrug (objectcode B048) is een vaste voetgangersbrug, bouwjaar 1941. Totale lengte 
4,97 m, breedte 4,30 m maximale doorvaarthoogte 0,60 m. 

2. Francoisbrug (objectcode B012) is een vaste voetgangersbrug, bouwjaar 1938. Totale lengte 
4,92 m, breedte 3,75 m maximale doorvaarthoogte 0,60 m. 

3. Nottebohmbrug (objectcode B020) is een vaste verkeersbrug, bouwjaar 1896. De brug is in de 
loop van jaren wel aangepast. Totale lengte 5,0 m, breedte 5,0 m maximale doorvaarthoogte 
0,55m. 

4. Societeitsbrug (objectcode B033) is een vaste brug voor voetgangers en normaal verkeer, 
bouwjaar 1941.Totale lengte 9,18 m , breedte 5,9 m maximale doorvaarthoogte 0,60 m. 

5. Parkbrug (Objectcode B023) is een vaste voetgangersbrug, bouwjaar 1941. Totale lengte  
4,97 m, breedte 4,30 m maximale doorvaarthoogte 0,60 m. 

6. Heuvelbrug (objectcode M55) is een vaste voetgangersbrug, bouwjaar 1980.Totale lengte 
9,18 m, breedte 5,9 m maximale doorvaarthoogte 0,60 m. 

7. Floriadebrug is op dit moment nog een vlonderbrug, maar zal in 2013 worden vervangen door 
een speelse golfbrug. 

 
In 2012 is aan alle bruggen groot onderhoud uitgevoerd, uitgaande van een verlenging van de 
levensduur van 25 jaar. Het groot onderhoud bestond onder andere uit het vernieuwen van de 
brugdekken door houten brugdekken, het stralen en coaten van de stalen brugdelen en het 
renoveren van de brugleuningen. 
De staat van de draagconstructie van de Nottebohmbrug en de Heuvelbrug was zodanig dat deze 
compleet vernieuwd is. 
Jaarlijks wordt een zorgplichtinspectie uitgevoerd. Daarnaast wordt eens in de vijf jaar een 
zogenoemde NEN 2767-inspectie uitgevoerd om de staat van onderhoud in beeld te hebben van 
de belangrijke bouwdelen van de bruggen. 
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7.6 Beheer hekken 

Alle hekken, masten en palen zijn in de kleur van de Rotterdamse Stijl, namelijk antracietgrijs, 
met uitzondering van de houten hekken met takken op de Bult en de houten trap van takken, en 
de bij de trappen bij de hellingbaan, die in roestvrij staal zijn uitgevoerd. 
 

7.7 Beheer straatmeubilair, verlichting en bewegwij zering 

 
7.7.1 Straatmeubilair 
Voor banken en afvalbakken geldt dat deze het gehele jaar gebruikt moeten kunnen worden. De 
staat van onderhoud moet bovendien zo zijn dat het de burger ‘uitnodigt’ om er gebruik van te 
maken. Daarom moeten ze altijd heel zijn. 
De banken en afvalbakken langs het hoofdpad zijn in 2012 vervangen door nieuwe exemplaren 
van het type Grace, uit de romantische laag van de Rotterdamse Stijl.  
Het onderhoud aan de banken en afvalbakken is incident gestuurd. Daarnaast vindt vier maal per 
jaar een inspectie plaats. 
 
Per fase van de transformatie zullen bestaande banken en afvalbakken worden vervangen door 
de nieuwe typen. In de eindsituatie zijn er in het park 40 banken en afvalbakken aanwezig. 
 

7.7.2 Verlichting 
De hoofdpaden verbinden de belangrijkste entrees met de bijzondere voorzieningen in Het Park 
(horeca en kerkgebouw). Deze paden zijn de enige paden die ’s avonds verlicht zijn.  
Alle andere verlichting langs de wandelpaden zal in 2013 worden verwijderd. 
Als verlichting langs het hoofdpad is gekozen voor een standaard lichtmast met een INOA 
armatuur. In totaal staan er in de eindsituatie in het Park 40 lichtmasten. 
Voor de verlichting vindt een 400 uurs controle plaats, daarnaast vindt voor de lichtmast en de 
armatuur vier maal per jaar een inspectie plaats. Het verdere onderhoud is incident gestuurd. 
 

7.7.3 Bewegwijzering 
In verband met de status van het Park als Rijksmonument zal de komende periode alle 
verkeersborden en bewegwijzering aan een kritisch oog worden onderworpen met betrekking tot 
de noodzaak van de diverse borden.  
In de voetgangersbewegwijzering worden uitsluitend historische aanduidingen op de borden 
aangegeven, zoals Heerenhuys, voormalige officierssociëteit, Koetshuis. 
 
Voor de hondenbezitters zijn er speciale borden die aangeven waar de hond wel (aangelijnd en 
los) en niet mag komen. 
 

7.7.4 Overig 
Hekken en fietsnietjes komen uit de Rotterdamse Stijl toolkit. De kleur is antracietgrijs. 
In Het Park wordt geen gebruik gemaakt van paaltjes, maar van grote zwerfkeien en lange 
boomstronken. 
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7.8 Beheer standbeelden, fontein en monumentale hek ken 

In Het Park staan onder meer standbeelden van schrijver Hendrik 
Tollens (J.T. Stracké, 1860), musicus Anton Verheij (John 
Raedecker, 1926), padvindersvoorman Baden Powell (Willem 
Verbon, 1961) en Wilhelmina (Charlotte van Pallandt, 1968), de 
Chaise Longuw (Dora Dolz, 1984). 
 

7.9 Schoon 

De nu geldende kwaliteitsnorm voor Schoon is 4. Dit is gebaseerd op de Productnormering van 
de gemeente Rotterdam, die loopt van 1 (zeer vuil) tot 5 (zeer schoon). Dit niveau houdt in: geen 
zichtbaar vuil, prullenbakken vertonen geen slijtage en geen zichtbare uitwerpselen in Het Park. 
Op dit moment wordt dit kwaliteitsniveau gehaald door dagelijks (maandag tot en met vrijdag) een 
ronde te maken door Het Park met drie medewerkers om ervoor te zorgen dat al het afval wordt 
opgeruimd.  
In de zomer wordt deze inzet uitgebreid met drie extra medewerkers en is er zeven dagen in de 
week inzet. Bij gratis evenementen van de categorie B en C wordt er extra schoongemaakt. 
In Het Park geldt voor hondenbezitters een opruimplicht voor hondenpoep.  
 

7.10 Toezicht 

De ambitie is dat mensen zich tussen zonsopgang en zonsondergang veilig voelen in Het Park. 
De vier prioriteiten vanuit Toezicht en Veiligheid waarop extra inzet wordt gepleegd zijn: 
hondenoverlast, barbecueën, zwervers en slapers. 
In de omgeving wordt vooral inzet gepleegd op parkeeroverlast (met name tijdens evenementen). 
De inzet om deze ambitie te behalen ziet er op dit moment als volgt uit: 
• Van maandag tot en met woensdag lopen twee medewerkers overdag een ronde door Het 

Park; van donderdag tot en met zondag zowel overdag als ’s avonds.  
• In de zomer wordt er dagelijks rond 08.00 uur een wekronde in verband met de buitenslapers 

en dagelijks een avondronde gelopen.  
• Verder wordt ingespeeld op de actualiteit. 
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8 Beheer beplanting 

8.1 Inleiding 

Om de kwaliteitsambitie standaard en/of extra te bereiken en vast te houden, is een groot pakket 
aan periodieke onderhoudsmaatregelen nodig aan het groen. Dit beheerplan gaat er van uit dat 
deze maatregelen zullen worden uitgevoerd. Niet uitvoeren van maatregelen leidt tot een lagere 
(beeld)kwaliteit en/of heeft verkortend effect op de instandhoudingtermijn (= een kortere 
technische levensduur). 
 
Het beheer is gericht om de aanwezige beplanting zo lang mogelijk, duurzaam in stand te 
houden. Om dit te bereiken zijn de daarvoor noodzakelijke maatregels als inboet, snoeien en 
dunnen opgenomen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 
• De heesterbeplanting en sierrozen worden tijdig gesnoeid en uitgedund zodat een goede 

ontwikkeling gewaarborgd is. Daardoor kan deze beplanting de normale levensduur behalen.  
• Vaksgewijze vervanging van heesters en rozen aan het einde van hun levensduur is 

onderdeel van dit beheerplan. 
• Dunningen bij de bosbeplanting worden op het juiste moment uitgevoerd, om te voorkomen 

dat door dunningsachterstand instabiliteit ontstaat. 
• Op plaatsen waar ook een natuurdoelstelling ligt, zal het dunnings- en snoeihout in de 

beplantingsvakken worden verwerkt. De wijze waarop dat gebeurt (verspreid, op houtrillen, op 
takkenstapels, enzovoort) wordt aangepast aan de locatie. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de gewenste beeldkwaliteit. Op andere plaatsen wordt het snoei- en dunningshout 
afgevoerd. 

• De manier en intensiteit van dunningen is mede gericht op een gestuurde ontwikkeling van de 
gewenste ondergroei.  

 
In de beheerplanperiode is het noodzakelijk om een deel van het areaal beplanting (sierheesters, 
rozen en vaste planten) te vervangen vanwege de technische staat. Uitgegaan bij de berekening 
is dat niet alle slechte beplanting direct wordt vervangen. Gekozen is dat er maximaal .. % van de 
beplanting is technisch slechte staat mag zijn. Het areaal boven dit percentage moet dan worden 
vervangen als dit past in het gewenste streefbeeld (Zie hoofdstuk 5). Bij de keuze welke vakken 
in aanmerking komen zijn de criteria: ligging, kwaliteit van het object, renovatieplannen in de 
omgeving.  
 

8.2 Grasvelden 

Gazons en (natuurlijke) grasvegetaties worden periodiek beoordeeld op hun technische staat en 
bruikbaarheid. Indien de technische staat onder de norm scoort is projectmatig onderhoud 
(gazonherstel) noodzakelijk. Bij de keuze van de te onderhouden elementen zijn de criteria 
ligging, gebruik, kwaliteit van het object, renovatieplannen in de omgeving. 
 

8.2.1 Beeld 
Oorspronkelijk verbeeldden de grasvelden in Het Park weidegronden. Het streven was niet dat de 
velden alleen grassoorten bevatten (zoals de monoculturen van het eigentijdse Nederlandse 
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weidelandschap), maar dat ze kleurrijk waren en een fraaie textuur hadden. Er kwamen naast 
grassen ook veel klaver en andere bloeiende plantjes in voor.  
Het gras werd in de 19e eeuw op tamelijk primitieve wijze gemaaid. In de Engelse landschapsstijl 
was het gebruikelijk dat het gras dicht bij het huis kort werd gehouden en dat de overgangen naar 
het echte weiland met vee werden verdoezeld. In Het Park zijn dergelijke overgangen er nooit 
geweest. 
 

8.2.2 Gebruik 
In Het Park was het aanvankelijk verboden voor het publiek om op het gras te komen. Daarom 
was het geen probleem dat de Kievitsweide en andere plekken heel vochtig waren.  
Sinds de grasvelden werden opengesteld, is het recreatieve gebruik van het gras steeds 
belangrijker geworden. Dit betekent dat de grasvelden na neerslag snel droog moeten zijn en dat 
het gras kort genoeg is voor balspelen.  
Tegenwoordig worden sommige velden in de zomer en tijdens evenementen zo intensief gebruikt 
dat een meer dan normaal grote draagkracht vereist is. Daarom zijn drie grasvelden - de 
zuidelijke Kievitsweide en de centrale grasvelden ten zuiden van het Koetshuis - ‘versterkt’. Hier 
is de bovengrond vervangen door grondmateriaal dat goed water doorlaat en niet ineengedrukt 
kan worden.  
 

8.2.3 Beheer voor beeld en gebruik 
In het beheer van de grasvelden van Het Park streven we naar een variatie die samenhangt met 
verschillen in de intensiteit van het gebruik. Naarmate het gebruik intensiever is, moeten het 
maaibeheer en andere maatregelen afgestemd zijn op goede bruikbaarheid en het zoveel 
mogelijk voorkomen van slijtage. Naarmate het gebruik extensiever wordt, ontstaan 
mogelijkheden om een grasvegetatie te beheren met daarin ook minder sterke soorten grassen 
en kruiden en bolgewassen.  
 
Het meeste gras zal met grote regelmaat worden gemaaid. Bij de aanwezigheid van 
voorjaarbolletjes zal rekening gehouden worden met het loof dat na de bloei rustig moet kunnen 
afsterven. De dijktaluds en een enkel ander veld (veld in bossfeer) kunnen beheerd worden als 
een grasvegetatie die slechts twee keer per jaar wordt gemaaid. Er zal niet gepoogd worden om 
bloemrijke graskruidenmengsels die arme grond vereisen tot stand te brengen, maar wel om 
aardig beeld te scheppen. (Dus geen gras met ridderzuring en weegbree, zoals nu langs de vijver 
ten zuiden van het Heerenhuys voorkomt.) 
 
Een belangrijke verandering ten opzichte van het huidige beheer is dat de boomvoeten niet meer 
in een cirkel van kale grond zullen staan, maar in gras. Er wordt wel gezegd dat gras het 
doodsgewaad voor bomen en struiken is. De haarwortels van houtachtige gewassen die zich 
nabij het oppervlak bevinden, groeien echter niet direct rondom de stam. Een kale cirkel rondom 
de stam helpt de groei van een boom of heester dus niet. Belangrijk voor de bomen is juist dat de 
grasmat aan de buitenranden van de kroonprojectie niet ‘vervilt’ en de bodem niet verdicht. 
Mogelijk zullen we daarom af en toe onder de bomen op intensief gebruikte grasvelden extra 
maatregelen moeten uitvoeren om de beluchting van boomwortels te verbeteren. De 
verantwoordelijke groenbeheerder moet daarvoor de grasvelden ieder jaar beoordelen. 
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Om maaischade aan de bast van bomen te voorkomen is het toegelaten dat het gras rond een 
boomvoet wat langer is. Het maaien van deze hogere plukjes volgt korter of later op dat van het 
kortere gras. De bedoeling is dat het verschil in hoogte niet te groot wordt. 
 

 
Beeld boomvoeten in grasvelden:  
Beeld uit verleden: uitgemaaid  Gewenst: boomvoet in gras  Te groot verschil in graslengten 
 

8.2.4 Toepassen bolgewassen in gras 
Er zijn vele mogelijkheden om bolletjes in gras toe te passen. We streven niet naar een eenduidig 
beeld voor het hele park. Het is spannender om de soortenkeuze en plantwijzen af te stemmen 
op de verschillende locaties zodat de bolletjes bijdragen aan het scheppen van verschillende 
sferen en uitzichten en aan de herkenbaarheid van plekken. 
 

 
 
Verschillende toepassingen van in het voorjaar bloeiende bolgewassen: 
Verwildering onder bomen  Massa effect op opvallende plek  Toefjes in oevertalud 
 
8.2.5 Grasvelden voor intensief gebruik (evenemente nvelden en barbecueveld) 
Grasvelden voor intensief gebruik hebben als beeld: kortgemaaid gras (Rotterdams mengsel) met 
tredplantjes en lage kruiden (madeliefjes, klaver, enzovoort). Bolletjes alleen in de niet versterkte 
zones, zoals oevertaluds en onder bomen. Het gemaaide gras moet bij vijvers tot aan de 
beschoeiing kort zijn.  
 
Beheermaatregelen:  
• maaifrequentie circa 22 x per jaar; 
• maaien rond boomvoeten (eventueel handmatig, zeker bij wortels) circa 11 x per jaar. 
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8.2.6 Grasvelden voor normaal gebruik  
Grasvelden voor normaal gebruik hebben als beeld: kortgemaaid gras met tredplantjes en 
kruiden (madeliefjes, klaver, enzovoort). In het voorjaar plaatselijk ook met bolletjes, waarbij 
diverse manieren van aanplant en verwildering mogelijk zijn.  
Het gemaaide gras moet bij vijvers tot aan de beschoeiing kort zijn.  
 
Beheermaatregelen:  
• maaifrequentie circa 22 x per jaar. Bolgewassen pas na afsterven van het loof maaien (later 

beginnen met maaien of rondom plekken met bollen maaien); 
• maaien rond boomvoeten (eventueel handmatig, zeker bij wortels) circa 11 x per jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Versterkt veld voor het Koetshuis. 

Normaal grasveld aan het einden van de vijver  
ten zuiden van het Heerenhuys. 



 

Beheerplan      

Het Park  mei 2013   92 van 154 

 
 
 

8.2.6 Extensief beheerd gras / grasvegetaties 
Extensief beheerd gras heeft als beeld hoge grassen die mogen bloeien gemengd met 
(bloeiende) kruiden. Samenstelling soorten is afhankelijk van de locatie, in het bijzonder de 
bezonning. Hoge ruigtekruiden zoals bereklauw zijn niet gewenst. Langs de weg en langs het pad 
ligt een frequent gemaaide strook. 
 
Beheermaatregelen:  
• maaifrequentie 1 x per jaar; maaisel afvoeren; 
• controleren op (Kaukasische) bereklauw, zo nodig na maaien uitsteken, 6 x per jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

8.2.7 Gras onder bomen  
Onder bomen die zware schaduw werpen en bomen die ondergroei onderdrukken, zoals beuken, 
heeft gras het moeilijk. Wanneer ondanks bladruimen kale plekken onder kruinen ontstaan, kan 
het beheer hierop worden aangepast. Gras mag dan plaatsmaken voor bladeren, mos en 
voorjaarsbloeiende planten (stinzenplanten).  
 

 
Links beuk in gras, rechts in voorjaarsflora gemengde begroeiing die ‘s zomers niet te zien is. 
 

Kievitsdijk: na aanpassing talud, inzaaien met 
geschikt mengsel. 
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8.3 Kruidachtige gewassen 

Deze paragraaf behandelt de oude cultuurplanten, inheemse planten en sierperken in het park. 
 

8.3.1 Beeld 
Van oudsher plantte de adel in Nederland naast inheemse planten ook exotische bolgewassen en 
een-, twee- en meerjarige planten in hun tuinen om van te genieten en te benutten. Aanvankelijk 
betrof het vooral soorten afkomstig uit de Europese bergen en het Middellandse zeegebied. 
Naarmate echter ook vanuit andere gebieden (Noord-Amerika, noordelijk Azië) planten naar 
Noordwest-Europa vervoerd werden, breidde het beschikbare assortiment uit. Een deel van de 
uitheemse plantensoorten bleek zich goed te kunnen handhaven en zich spontaan te 
vermenigvuldigen. Ze raakten daardoor ingeburgerd. (Uiteraard verschilt per regio welke 
plantensoorten veel gebruikt werden en nu verwilderd zijn.) Voor oude cultuurplanten die 
voorkomen op historische buitenplaatsen, begraafplaatsen en andere historische groenaanleg is 
de term ‘stinzenplanten’ voor het eerst geopperd in Friesland, in 1932, en enkele decennia 
geleden geformaliseerd.  
 
De oude buitenplaats De Heuvel is geen adellijk bezit geweest, maar aangenomen mag worden 
dat ook hier zowel inheemse als exotische planten groeiden. Misschien was het gebruik van 
exoten wel beperkt tot hogere drogere plekken, omdat het groeimilieu af en toe verstoord werd 
door overstromingen van de rivier. Over het voorkomen van stinzen op de Heuvel is echter geen 
informatie. Er zijn bijvoorbeeld, voor zover bekend, geen journaals van tuinbazen of eigenaren. 
Het is ook niet meer mogelijk om iets te achterhalen uit veldonderzoek, want daarvoor is er teveel 
‘gerommeld’ sinds het park van De Heuvel bij Het Park werd gevoegd.  
 

 
Daslook en bosanemonen in vroeg landschapspark en tevens voormalige heemtuin op De Heuvel. 
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Voor het park van de Zochers geldt eveneens dat geen gegevens voorhanden zijn over de 
historische toepassing van bolgewassen, één- en tweejarigen en vaste planten. De meeste 
sierplanten zullen in de perken hebben gestaan. Sommige foto’s geven de indruk dat ze ook op 
andere plekken werden gebruikt. 
 

 
Het Park rond de vorige eeuwwisseling. Zijn de lichte vlekken stenen of bloemen? 
 

 
Rechts op de oever een bloemperk, met hekwerk beschermd. 
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8.3.2 Ecologisch nut 
Bloeiende planten, en vooral vroegbloeiende planten zoals krokussen stimuleren het 
insectenleven en daarmee het vogelleven. Er is een groot verschil in nut tussen soorten. 
 

8.3.3 Beheer voor beeld en ecologische waarden 
Het zinvol om in het kader van beheer aan de beplanting van Het park naast ecologisch 
waardevolle inheemse planten ook stinzenplanten toe te voegen. Het versterkt en verrijkt het 
historische beeld. Ook de ecologische waarden zijn een goede reden om de kruidlaag gericht te 
beheren en in volgroeide bos- en heestervakken zoveel mogelijk ecologisch waardevolle 
bodembedekkende planten te onderhouden in plaats van kale geschoffelde grond. Overigens 
bevinden zich in lijsten van stinzenplanten ook soorten die het op voedselrijke bodems heel goed 
doen, maar die we toch niet willen bevorderen in Het Park. Voorbeelden zijn Zevenblad en 
Japanse duizendknoop, die zelfs beter bestreden moeten worden. 
Voor Het Park kan met ingang van dit beheerplan een eigen lijst van geschikte soorten worden 
opgebouwd. 
 
Voor een fraaie soortenrijke onderbegroeiing is het belangrijk dat het groeimilieu niet onnodig 
wordt verstoord met de toevoer in korte tijd van te veel verteerbaar plantmateriaal. Ook 
takkenrillen zijn niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de bosbodem. 
Dit betekent dat bagger en snoeimateriaal niet over de bodem verspreid mogen worden. Dit 
laatste gebeurt af en toe wel. Na rigoureuze snoeibeurten volgt steeds een massaal optreden van 
brandnetels. Brandnetels mogen in Het Park voorkomen (belangrijke waardplant) maar slechts in 
beperkte mate en niet langs wandelpaden.  
Bij bloemperken zijn ecologische overwegingen van ondergeschikt belang.  
 

8.3.4 Bloemperken 
De bloemperken die op de tekening van Louis Paul Zocher voorkomen zijn in het voorlopig 
ontwerp ‘teruggebracht’. Daarnaast zijn er ook nieuwe sierperken getekend. De invullingen 
hoeven geen mozaïekperken te zijn, maar bij ten minste een aantal moet een ouderwets beeld 
nagestreefd worden. Een bolle ligging van perken doet de planten erin meer opvallen en is 
gunstig voor de drainage. 
 

  

Een door J.D. zocher jr. getekend bloemperk. 
 

De invulling van de parterres in de Oud Hollandse tuin is zorgvuldig ontworpen in 18e eeuwse 
stijl. Deze stijl moet worden aangehouden en dus niet worden vervangen door bijvoorbeeld één 
soort. 
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Beplantinsgontwerp in 18e eeuwse stijl door l.H. Albers 

 
8.3.5 Bolgewassen 
Momenteel zijn er veel niet historische bollen in het park aanwezig. Dat is niet erg. Streven moet 
wel zijn om bij aanvulling of vervanging de soortenkeuze steeds af te stemmen op de plek. In de 
‘Floriade bloemperken’ passen bijvoorbeeld heel goed de allernieuwste rassen. In het bos, onder 
oude boomgroepen en langs de oude vijverpartijen, passen ouderwetse soorten en rassen beter. 
Door hier op te letten, gaat Het Park zich ook voor dit aspect van de beplanting meer 
onderscheiden van andere parken in Rotterdam. Omdat bollen van de echte oude rassen nogal 
schaars zijn en vaak duur, en soms ook zwak, kunnen voor grote aantallen ook nieuwere rassen 
gebruikt worden die er sterk op lijken en ook geschikt zijn voor een natuurlijke verwildering.  
 

 
Narcissen in Het Park. 
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De Dichtersnarcis (Narcissus poeticus) is een stinzenplant en goed verkrijgbaar. 

 

8.4 Heesters 

 

8.4.1 Beeld 
In de Engelse landschapsstijl zijn heestergroepen een belangrijk ruimtevormend middel. Dit is 
zeker het geval in een tamelijk kleinschalig ontwerp als Het Park. Omdat de bospartijen van 
beperkte breedte zijn, zijn ook de heesters die aan de randen van bos groeien, en op sommige 
plaatsen zelfs heesters in het bos, belangrijk voor de beleving van open en dicht. 
De heestergroepen dragen door hun samenstelling ook bij aan de schilderachtigheid van de 
beplantingen. Net als de boomgroepen zijn ze gevarieerd in hoogte, kleur en textuur.  
Individuele heesters zijn evenals bomen houtige planten die door de juiste begeleiding van hun 
groei fraaie exemplaren kunnen vormen en (afhankelijk van de soort) een aanzienlijke leeftijd 
bereiken.  
 

8.4.2 Ecologisch nut 
Heesters bieden dekking, luwte, voedsel en nestelgelegenheid voor fauna. Hun ecologische 
waarde in een concrete situatie is afhankelijk van de manier van toepassing (structuurkenmerken 
van een beplanting met heesters), soorten en beheer.  
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8.4.3 Beheer voor beeld en ecologische waarden 
Het streven is om de heesters in Het Park zo te beheren dat de ruimtelijke doelen worden bereikt 
(massa en ruimte) maar ook zo dat er individuele exemplaren oud kunnen worden en als zodanig 
waardevol.  
Snoei kan nodig zijn om struiken die niet goed meer groeien zich te laten verjongen of struiken 
die uit vorm raken te corrigeren. Maar standaardsnoeiwerk dat de specifieke eigen 
heestervormen niet verbetert, moet worden voorkomen, evenals het afzetten van soorten die dat 
helemaal niet nodig hebben.  
 

 
Links volgroeide Viburnum Rhyditophyllum (op door J.D. Zocher jr.ontworpen begraafplaats Soestbergen), 
rechts onnuttige snoei van Viburnum Rhyditophyllum in Het Park (foto februari 2013). 
 
Doel is om veel ecologisch waardevolle heesters te gebruiken, maar dat betekent niet dat 
ecologisch minder of weinig waardevolle heesters, zoals bijvoorbeeld de uit Oost-Azië afkomstige 
wollige sneeuwbal op de foto hierboven, vermeden moeten worden. Er is genoeg ruimte voor 
allerlei soorten. 
 
In Nederland is bos het eindstadium van het natuurlijke ontwikkelingsproces van een begroeiing. 
Door verstoring wordt echter niet altijd alles bos. In een natuurlijke situatie voorkomen begrazing 
door grote grazers en incidenten, zoals stormen en bosbranden, dat een gebied volledig door 
opgaande bomen bedekt wordt. En daar waar de bodem heel arm is aan voedingsstoffen en/of er 
verstoring is door zoute zeewind, getijden en dergelijke kunnen heesters het natuurlijk 
eindstadium vormen.  
Wanneer er nauwelijks of geen bomen zijn en de heesters domineren, vormen deze struwelen. In 
de struwelen kunnen zich bomen vestigen en geleidelijk aan gaan domineren. In situaties met 
bos groeien de heesters vooral op open plekken en aan de randen van het bos in de zogeheten 
mantelzone.  
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Schematische weergave van zones in een natuurlijke begroeiing zonder volledig bosstadium  
(Anja Guinée, 1990). 
 
Het Park lijkt een beetje op natuurlijke begroeiingen, maar met het verschil dat de zones waarin 
de heesters groeien veel kleiner zijn dan de natuurlijke breedtes van struwelen en bosmantels. 
Dit maakt het moeilijk om juist de groeiplaatsen van heesters goed in stand te houden. Bomen 
worden groter en spreiden hun kroon, maar de heesterzone kan niet ‘meebewegen’ richting het 
zonlicht, want de randen van de vakken zijn vastgelegd. In het beheer is het daarom belangrijk 
dat niet alleen maar naar de bomen gekeken wordt en de ruimte van bosplantsoen en 
bosschages maximaal met bomen wordt gevuld. We moeten zorgen voor voldoende licht voor 
heesters. Vooral aan bezonde randen van bosschages en bosvakken moet de ruimte voor 
(bloeiende) heesters worden gekoesterd.  
 

8.4.4 Sortiment 
Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk 19e eeuws in Nederland bekend en gangbaar sortiment te 
gebruiken. Nieuwe kweekproducten zijn alleen toegestaan wanneer deze uiterlijk niet sterk 
afwijken van de species of oude cultivars.  
Sommige uitheemse soorten, zoals sneeuwbessen, zijn te vinden zijn in de parken van oude 
buitenplaatsen waar ze zich goed handhaven. We zouden ze ‘stinzenheesters’ kunnen noemen. 
Omdat ze gemakkelijk te beheren zijn, worden ze op grote schaal in het openbaar groen gebruikt, 
vaak als saaie uniforme vakkenvulling, maar dat is geen reden om ze niet in een monumentaal 
park te mengen met andere soorten. 
Voor Het Park is een soortenlijst samengesteld van geschikte soorten heesters.  
 
8.4.5 Plantafstanden en menging 
Uitgangspunt bij het aanplanten van heesters is dat ze op voldoende afstand van paden worden 
gezet. Later moet dan misschien af en toe een over het pad uitstekende tak moet worden 
teruggesnoeid, maar er ontstaan geen struiken die aan de padzijde op een haag lijken. 
De geschiktste wijze van menging van soorten is groepsgewijs. Bij grote heesters die een 
bovenlaag boven lage heesters kunnen gaan vormen, kan het plantschema daar ook op 
afgestemd worden. Dat kan direct maar ook later (Zie ook 8.4.8).  
Bij het bepalen van de onderlinge plantafstanden is belangrijk dat vooral de grote heestersoorten 
met van nature een fraaie habitus, die vorm ook in voldoende mate kunnen ontwikkelen. Grotere 
plantafstanden hebben als bijkomend voordeel dat er minder snoei nodig is om voor voldoende 
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licht en lucht in de beplanting te zorgen. Voor heesters met een bossige en/of slordige structuur 
maakt het minder uit wanneer ze dicht opeen staan. Het streven moet zijn dat struikengroepen 
ook in de winter mooi zijn. Wanneer de blaadjes gevallen zijn moet het uitzicht niet bestaan uit 
kale heesters die stuk voor stuk slecht gevormd zijn. 
 

 
Zoeken naar optimum tussen vorm en sluiting. 

 
 
8.4.6 Begeleiding van de ontwikkeling van heesterva kken 
 

Vak met jonge heesters 
Omdat de jonge heesters geen aaneengesloten beplanting vormen, is het belangrijk dat de vorm 
van het vak duidelijk zichtbaar is. Dit kan door de grond tussen de struiken te schoffelen en een 
scherpe en mooie vloeiende rand af te steken. Als er voldoende geld is, is het aantrekkelijker en 
ecologisch nuttiger om bodembedekkende plantjes tussen de heesters te planten. Dan hoeft er 
alleen gericht gewied te worden om ongewenst soorten onkruid en zaailingen van bomen en 
struiken te verwijderen. Voordeel is ook dat er al een ondergroei is nog voordat de heesters hoger 
worden en niet allemaal meer tot de grond een sluitend beeld van twijgen met bladeren tonen. De 
rand van een vak met bodembedekkers is minder strak dan de rand van een geschoffeld vak, 
maar dat is niet erg. Zolang er maar sprake is van een vloeiend verloop van de vakbegrenzing. 
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Links vakvorm door schoffelen, rechts door bodembedekkers. 
 
Volgroeid vak 
Als een vak volgroeid is, zorgt de massa van de heesters voor de vorm van de beplanting en is 
de rand van het vak op grondniveau niet meer zo belangrijk. Gras mag overgaan in kruiden, 
bodembedekkende planten en afgevallen blaadjes en takjes. Het inspecteren op en verwijderen 
van ongewenste opslag blijft belangrijk. 
 

 
Links vak heeft vorm door de volgroeide heesters, rechts een mogelijke doorsnede met bodembedekkers. 
 
 
8.4.7 Inboet en vernieuwing 
Belangrijk is een goede administratie van de beplantingen van de vakken. Wanneer een heester 
in een vak voortijdig doodgaat, kan dan precies dezelfde heester (soort of cultivar) worden 
teruggeplant.  
Er bestaan korter en langer levende heesters. Wanneer in een vak een groep heesters aan het 
einde van zijn natuurlijke leeftijd komt, is het niet nodig en niet gewenst om ook de heesters van 
de andere soorten, die nog wel vitaal zijn, te rooien. In plaats van vaksgewijze vernieuwing kan 
beter groepsgewijze vernieuwing plaatsvinden. 
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Links inboet van een heester. Rechts groepsgewijze vernieuwing in plaats van vaksgewijze vernieuwing. 
 
 
8.4.8 Hoge heesters - kleine bomen 
In Het Park komen vakken voor met grote heesters en vakken met kleine bomen die qua 
ruimtelijk effect niet van elkaar verschillen. Het onderscheid is dat de bomen wel per individueel 
exemplaar geadministreerd zijn (en dus niet gekapt mogen worden) en de heesters niet.  
 
 

Links sierappels (bomen met een nummer), rechts Japanse kornoeljes.  

 
In de praktijk moet bij soorten die een kleine boom of een grote heester kunnen vormen, enkel- of 
meerstammig kunnen zijn, de administratie minder belangrijk zijn dan het beoogde beeld.  
Voor zowel kleine bomen als grote heesters in heestervakken of bosranden geldt dat het actief 
omhoog brengen van de kruin door lage takken af te snoeien niet nodig is. Alleen lage takken die 
hinderlijk zijn voor wandelaars op de paden moeten worden weggenomen of ingekort. 
Bij hoge kruinen die ontstaan door het afsterven van lage takken, kan ervoor gekozen worden de 
ondergroei te laten bestaan uit bodembedekkende planten en/of lage schaduwverdragende 
heesters. Afhankelijk van de vraag of doorzicht door een heestervak op een bepaalde plek in het 
park wel of niet wenselijk of nuttig is, kunnen verschillende soorten en plantschema’s worden 
toegepast. Ook dit is een kwestie van steeds evalueren en bijsturen. 
Overigens is het streven niet om zoveel mogelijk doorzicht te maken omdat dat sociaal veiliger 
zou zijn. Doorzicht kan echter nodig blijken, bijvoorbeeld op punten waar botsingen tussen 
wandelaars en fietsers (dreigen te) gebeuren.  
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Onderbegroeiing die doorzicht mogelijk maakt 
 

 
 
Verschillende plantwijzen om doorzicht te blokkeren 
 
 

8.5 Bomen 

Het beheer is gericht op zo lang mogelijke, duurzame instandhouding van de bomen. Om dit te 
bereiken zijn de daarvoor noodzakelijke maatregels als inboet, snoeien en verzorging 
opgenomen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 
• Bomen worden tijdig gesnoeid ter voorkoming van te grote snoeiwonden en instandhouding 

van de kroonopbouw. Dit is dit gebaseerd op de ontwikkeling van hun min of meer natuurlijke 
habitus en/of omgevingseisen.  

• Bij bomen met een gekozen gecultiveerde vorm worden de juiste snoeimaatregelen en 
frequenties uitgevoerd, gebaseerd op de gewenste gemodelleerde vorm. 

• Bomen krijgen ook tijdig klein onderhoud; zowel aan de boom als aan de noodzakelijke 
boomvoorzieningen (palen, jukken, en dergelijke).  

• Potentiële risicobomen worden jaarlijks in het kader van zorgplicht geschouwd op 
veiligheidsaspecten. 

• De belangrijkste ziekten en plagen bij bomen worden gemonitord. Iepziekte wordt tevens 
preventief besteden. Zo nodig worden curatieve maatregelen genomen op basis van 
regelgeving, boomtechnische inzichten en/of veiligheidsredenen. 
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Voor de groeiplaats gelden de volgende afspraken: 
• Bij ophoging van de buitenruimte vindt een zorgvuldige afweging plaats en is het handhaven 

van waardevolle en toekomstbestendige bomen het uitgangspunt. Daarbij wordt zowel de 
huidige kwaliteit van de boom als de (onomkeerbare) gevolgen van de noodzakelijke ophoging 
voor de boom in de afweging meegenomen.  

• We streven naar een optimalisatie van de groeiplaatsomstandigheden voor bomen. 
 

8.6 Bomenplan 

 

8.6.1 Beeld 
De Zochers ontwierpen in de volle landschapsstijl. De nadruk bij hun gebruik van bomen lag 
primair op het ruimtelijke aspect: massa en ruimte. Tegelijkertijd letten de Zochers bij het 
toepassen van hun sortiment (lees hierover meer verderop) wel degelijk op de schilderachtige 
aspecten van bomen. Ze pasten allerlei fraaie combinaties toe, waaronder ‘knallers’ zoals een 
bruine beuk naast een felgroene Catalpa, maar ook en vooral veel subtiele combinaties, zoals 
bijvoorbeeld gewone beuken naast beuken met een bijzondere bladvorm. 
 

8.6.2 Ecologisch nut 
Bomen leveren een aanmerkelijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit en hebben 
een belangrijke betekenis voor (avi)fauna. Algemeen bekend is het ecologisch belang van oude 
bomen met holten en bomen die door hun vruchten, zoals eikels en beukenootjes, dienen als 
voedselbron. Minder bekend is dat de waarde van bomen voor insectenleven en voor van 
insecten afhankelijke diersoorten (vogels, vleermuizen) sterk bepaald wordt door de soort. Op de 
inlandse eiken en wilgen zijn bijvoorbeeld veel meer insectensoorten en aantallen te vinden dan 
op de uitheemse platanen.  
 

8.6.3 Van kwantitatief bomenbeheer naar kwalitatief  bomenbeheer 
De afgelopen decennia was er voor Het Park een herplantplicht. Voor iedere boom die uitviel, 
moest zo snel mogelijk een nieuwe worden aangeplant. Dit heeft ertoe geleid dat veel jonge 
bomen zijn aangeplant op plekken waar ruimte werd gevonden, in plaats van op plekken waar 
volgens het ontwerp bomen horen te staan. Er bestond wel een tekening die dat aangaf 
(renovatieplan 1985,dS+V, Vibeke Scheffener e.a.) maar deze werd niet of nauwelijks gebruikt 
voor het bomenbeheer. 
Door het aanplanten van bomen op willekeurige plekken zijn de ruimtelijke kwaliteiten van het 
landschapspark vertroebeld. Zichtlijnen zijn vaak dichtgeplant en verspreide bosschages zijn 
veranderd in boomweiden zonder heesters (Zie afbeeldingen). 
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Vertroebeling ruimtelijke ontwerp door willekeurig planten bomen en verdwijnen struiklaag.  
 
 

 
Voorbeeld van vertroebeling ruimtelijk ontwerp. De cirkel is de plek van de oorspronkelijke groep bomen en 
struiken. 
 
Het Inrichtingsplan voor Het Park van september 2011, dat als voorlopig ontwerp (VO) is 
vastgesteld, vervangt het ontwerp van 1985. Het VO is gericht op het terugbrengen van 
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heestergroepen waar ze ontbreken en omvat ook nieuw te planten bomen. De kaart van het VO 
toont echter niet het volledige ontwerp c.q. streefbeeld voor de bomen. De reden daarvoor is dat 
het gewenste beeld niet bereikt kan worden door in elke uitvoeringsfase van het renovatieplan 
bomen die verkeerd staan te kappen en bomen die volgens het ontwerp ontbreken te planten. 
Kappen mag immers niet, zelfs niet als dat de cultuurhistorische waarde van Het Park ten goede 
komt.  
Het gewenste ruimtelijke beeld voor de boomlaag van het ontwerp moet daarom op de lange 
termijn bereikt worden via het beheer, door een consequent omvormingsbeleid. Het eerdere 
kwantitatieve bomenbeheer wordt met ingang van dit nieuwe beheerplan vervangen door een 
kwalitatief bomenbeheer. Stelregel bij het verjongen van het boombestand is voortaan niet het op 
peil houden van een bepaalde hoeveelheid bomen maar het doelgericht aanplanten van de 
gewenste soorten bomen op de gewenste plaatsen, op het moment dat het mogelijk is. Bomen 
die verkeerd staan, worden bij uitval niet vervangen. 
Omdat in Het Park de cultuurhistorische waarde voorop staat, wordt gebruik van historische 
belangrijke soorten onverminderd voortgezet, ongeacht hun belang als voedselbron voor fauna. 
Aangezien in het 19e eeuwse sortiment voldoende ecologische waardevolle soorten voorkomen, 
is er geen werkelijk conflict. 
 
8.6.4 Kaart bomen(beheer)plan 
Omdat het bomenbestand op de lange termijn niet precies gepland kan worden, laat de kaart van 
het bomenplan geen afzonderlijke bomen zien, maar de contouren van plantplaatsen. Daarbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten plantverbanden. Een contour kan 
bijvoorbeeld de plek van een solitair aangeven, maar ook een boomgroep of bosplantsoen 
(=bomen in bosverband met zaailingen erbij). Door consequent binnen de contouren te planten, 
wordt het streefbeeld geleidelijk aan steeds meer benaderd.  
Het opmerkelijke van het Zocherontwerp voor Het Park is dat de tekening van Louis Paul Zocher 
voor de bosschages met bomen heel precies de plaatsen weergeeft waar ze zijn aangeplant, 
maar dat niet doet voor de bomen langs en in paden en voor de solitaire bomen en boomgroepen 
in de grasvelden. Om een globaal streefbeeld te schetsen voor deze plantverbanden, is het in Het 
Park aanwezige bestand van oude en bijzondere bomen als uitgangspunt genomen, plus de in 
recente jaren verdwenen historische bomen.  
Een belangrijk verschil tussen het huidige park en de historische aanleg is dat de paden niet 
meer van zand zijn. Daarom kunnen bomen nu niet meer in de paden of direct tegen bij de rand 
van paden worden geplant. Omdat de meeste paden versmald worden, kunnen we veelal toch de 
oude plantplaatsen aanhouden. 
 
 



 

Beheerplan      

Het Park  mei 2013   107 van 154 

 
 
 

 
Kaartbeeld bomenplan.  
 
N.B. De kaart van het bomenplan is, net als de kaart met het 
complete streefbeeld voor Het Park, een digitale kaart die 
voor gebruik op de computer kan worden geraadpleegd en 
voor overleg in geschikte formaten en delen geprint kan  
worden.  
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Wanneer in de digitale kaart de laag met het actuele bomenbestand wordt ‘aangezet’, is af te 
lezen welke bomen passen in het streefbeeld, welke bomen mogen verdwijnen en waar nog 
bomen kunnen worden aangeplant. Deze kaart met contouren plus actueel boombestand, is de 
kaart die steeds geraadpleegd moet worden wanneer een boom uitvalt. De kaart toont of de 
betreffende boom vervangen moet worden of niet, en of de boom direct vervangen kan worden of 
dat gewacht moet worden op voldoende ruimte binnen een contour. Uiteraard moet steeds ter 
plaatse gekeken of er behalve voor de stam ook voldoende ruimte is voor de kroon. We moeten 
het kromgroeien van bomen en het afsterven van kronen door concurrentie voorkomen.  
Aangezien een boomgroep kan bestaan uit grote bomen (1e grootte), middelgrote bomen (2e 
grootte) en kleine bomen (3e grootte) is het bijplanten van bomen steeds een ontwerpvraag 
waarbij we alle aspecten van de plantplaats in zijn context in beschouwing moeten nemen. Een 
verdwenen boom van de eerste grootte vervangen door een boom van de derde grootte, enkel en 
alleen omdat er niet direct ruimte is voor een grote boom, is geen goede aanpak.  
 

 
Detailkaart bomenplan met de laag waarin het actuele bomenbestand staat zichtbaar is gemaakt.  
 
 
8.6.5 Streefbeeld is dynamisch  
Wanneer alle bomen die ‘verkeerd staan’ van de kaart worden verwijderd en alle gewenste 
boomplaatsen bomen worden ingetekend, blijkt dat Het Park als geheel niet opener of dichter 
wordt. Het verschil met de huidige situatie is dat de verdeling van de ‘boommassa’ minder 
gelijkmatig is. De bomen worden meer geconcentreerd in groepen en bos terwijl de grotere open 
ruimten groter van maat worden. Dit alles in overeenstemming met de afwisseling in grotere en 
kleinere ruimten die de historische aanleg kenmerkt.  
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Links projectie boomkronen in 2011. Rechts theoretische kronenprojectie vergelijkbaar met een 
ontwerptekening. De contouren van het streefbeeld zijn maximaal gevuld met bomen met een 
kroondiameter van 10 meter. 
 
Het streefbeeld is door het voortdurend opeenvolgen van generaties bomen geen statisch 
eindbeeld. Immers, wanneer een oude boom op een gewenste plek uitvalt en vervangen wordt 
door één of meer jonge bomen op dezelfde plek, veranderen daardoor zowel het kaartbeeld als 
het aanzien van Het Park, maar er wordt nog steeds voldaan aan het streefbeeld. 
 

 
De plantcontour blijft hetzelfde. De bomen binnen de contour groeien, sterven, worden vervangen. 
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8.6.6 Wijze van verjonging 
In het beheer van Het Park is het streven al sinds jaar en dag om oude bomen zo lang mogelijk in 
stand te houden. Dat past ook bij de status van Het Park als Rijksmonument. De beleving van de 
ouderdom en authenticiteit van historische bomen is belangrijker dan architectonische perfectie.  
Het overeind houden van oude bomen betekent dat vervanging van een boom in een groep niet 
altijd direct kan plaatsvinden. Vooral lichtminnende bomen kunnen niet goed in de schaduw van 
bestaande bomen opgroeien en wanneer er niet genoeg ruimte is voor de kruinen kan de 
sterkere boom(soort) de andere boom(soort) verdringen. 
Wanneer bomen uit een groep uitvallen, moet dus steeds bekeken worden wat de beste 
oplossing is voor verjonging. Kan binnen de contour worden bijgeplant of is het beter te wachten 
tot de laatste boom uitvalt en dan in één keer de hele groep herplanten, zodat de jonge bomen 
samen kunnen opgroeien?  
 

 
Links een eik en plataan die samen zijn opgegroeid. De afstand van hart tot hart is bijna 6 meter. Rechts 
een jonge eik die te dicht bij een oudere plataan is geplant. De afstand van hart tot hart is 9 meter. 
 
8.6.7 Plantafstanden binnen boomgroepen 
Om boomgroepen als afzonderlijke groepen te zien, zijn de afstanden tussen de stammen binnen 
een groep belangrijk plus de afstanden tussen de groepen. In Het Park staan de bomen binnen 
groepen relatief ver uit elkaar en is de ruimte tussen groepen relatief klein. Sommigen zeggen dat 
de Zochers in hun ontwerp te weinig rekening hielden met de maat van oude bomen, ofwel dat ze 
schaalfouten maakten. We moeten echter beseffen dat de Zochers en hun tijdgenoten bomen in 
een groep veel dichter opeen plantten dan tegenwoordig gebruikelijk is. 
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Boomgroepen in Park Bad Muskau op de grens van Duitsland en Polen. 
 
Het is bij het bomenbeheer in Het Park moeilijk om de plantafstanden in groepen weer wat kleiner 
te maken, juist omdat vaak jonge bomen bij volwassen bomen zullen worden geplant. Toch moet 
steeds bedacht worden dat een boomgroep niet hetzelfde is als een groep solitaire bomen en we 
moeten ernaar streven dat de afstanden tussen bomen binnen een groep kleiner zijn dan de 
afstanden tussen de groepen. 
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De boomstammendichtheid heeft een groot effect op het ervaren van afzonderlijke groepen. 
 
 
8.6.8 Vervanging van historische bomen en soortenke uze 
Bij het beheer van de bomen gaat het zowel om de plantplekken als om de soorten. Als passend 
sortiment voor een tuinhistorisch monument geldt: de boomsoorten die in de tijd van aanleg in het 
algemeen werden toegepast en in het bijzonder, voor zover bekend, de soorten die werden 
toegepast door de betrokken ontwerpers. 
Het Park stamt overwegend uit het midden van de 19e eeuw en is voor een belangrijk deel 
ontworpen door de J.D. Zocher jr. en L.P. Zocher. De Parkheuvel is echter van het einde van de 
19e eeuw, toen in de late landschapsstijl het bomensortiment soortenrijker werd.  
Als globale richtlijn kan voor Het Park geformuleerd worden dat 80% van de bomen moet bestaan 
uit de inheemse en al heel lang in Nederland ingeburgerde soorten die de Zochers gebruikten 
voor het vormen van de ruimten (zomereiken, beuken, linden, gewone esdoorns, essen, iepen, 
enzovoort) en 20% uit meer bijzondere bomen (zoals cultivars met een afwijkend blad, en nog 
weinig gekweekte exoten). Met het gebruik van 80% ‘gewone bomen’ is de gewenste 
schilderachtige kwaliteit eenvoudig door menging te bereiken.  
Voor Het Park is (digitaal) een soortenlijst van bomen beschikbaar die naast de gegevens uit het 
beheerbestand kan worden gelegd. Wanneer op een gegeven moment een boom vervangen 
moet worden, laat het huidige bomenbestand zien welke soorten in welke aantallen in Het Park 
aanwezig zijn. Dit helpt, naast ontwerpoverwegingen, bij het maken van een keuze. Als er 
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bijvoorbeeld volgens het bestand relatief veel gewone essen zijn, plant dan op een plek waar een 
‘gewone’ boom moet komen geen es, maar een andere soort.  
 
Wanneer het gaat om bomen van de oorspronkelijke aanleg behoren deze in principe steeds 
vervangen te worden door jonge exemplaren van dezelfde soort op dezelfde plaats. (Bij voorkeur 
moeten historische bomen zelfs vervangen worden door van hetzelfde genetische materiaal 
gekweekte bomen).  
Het lastige hierbij is dat in Het Park nooit historisch onderzoek naar de bomen heeft 
plaatsgevonden. Er zijn geen exacte leeftijden bekend van bomen en dus kan niet met zekerheid 
gezegd worden welke bomen eerste generatie bomen zijn die door de Zochers zijn aangeplant en 
wat eventueel nog oudere bomen zijn, bomen die al in de tuinen van Nottebohm en Valkenier 
aanwezig waren. De plantjaren van de oude bomen in Het Park zijn geschat en daarbij worden 
vergissingen gemaakt, zeker wanneer de aanleggeschiedenis niet in de schatting betrokken 
wordt. Sommige oude bomen zijn waarschijnlijk (veel) ouder dan de datering in het gemeentelijke 
beheerbestand, anderen zijn minder oud.  
Een goede stelregel is om oude bomen - ouder dan circa 80 jaar - die nu (2012) beeldbepalend 
zijn zoveel mogelijk te vervangen door bomen van dezelfde soort. Voor specifieke 
boomplantplaatsen kan de soort nader worden vastgelegd in het beheersysteem.  
 

 
De in het beheersysteem vermelde plantjaren van de oude bomen zijn geschat, niet door onderzoek 
gestaafd.  
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8.6.9 Nieuwe bomen in historische stobben 
Wanneer een boom op dezelfde plaats moet worden vervangen door een boom van dezelfde of 
een andere soort (en er zijn geen zwammen of ziekten die herplant onverstandig maken) is er het 
probleem van de stobbe of boomstronk. 
In Duitsland is het vrij gebruikelijk in historische parken om jonge bomen in de (uitgefreesde) 
stobbe van een gesneuvelde historische boom te zetten. Doordat de stobbe niet geheel wordt 
verwijderd, is duidelijk dat de jonge boom een vervanger is die zorgt voor continuïteit. De jonge 
boom krijgt door de stobbe ook een soort ‘stevigheid’ en meer belevingswaarde omdat het 
duidelijk een dikke boom van de toekomst is. Deze herplantmethode kan ook in Het Park worden 
toegepast. 
 

 
Jonge boom in oude stobbe (Park Bad Muskau). 
 

8.6.10 Plaatsing opvallende bomen 
Bomen met een opvallende, afwijkende habitus werken in het ontwerp als blikvangers in de 
ruimte en als accenten in beplantingsmassa’s. Doorgaans staan bijzondere bomen op bijzondere 
plekken in het ontwerp. Ze staan in zichtlijnen en markeren de plaats van een kruispunt van 
paden, een brug, een gebouw, enzovoort. Met bijzondere bomen moeten we dan ook zorgvuldig 
omgaan. Een bruine beuk of treurvorm moet niet zomaar ergens worden geplant. Op de kaart van 
het bomenplan zijn de belangrijkste bomen met een opvallende habitus (naaldbomen, 
groenblijvende bomen, meerstammige bomen, bruine beuken, treurvormen, enzovoort) 
aangegeven met een sterretje. 
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Het is duidelijk dat een belangrijke boom in het uitzicht van de brug is gekapt. 
 

 
Gesneuvelde bruine beuk die stond op een heuveltje op het schiereiland ten zuiden van de voormalige 
sociëteit (deelgebied 10) en nog niet is vervangen. 
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De Engelse landschapsstijl is mede beïnvloed door de schilderkunst en de belangstelling van de 
18e eeuwse samenleving voor de antieke oudheid. In landschapsbeelden uit Italië en Griekenland 
zijn de hoge dunne cipressen opvallende elementen. In West-Europa, waar het te koud is voor 
cipressen, werden zuilvormig gekweekte bomen gebruikt om het effect van cipressen te bereik. 
Daarbij werd in de nabijheid van bebouwing ook gelet op de architectuur. Bij de horizontale 
belijning van (neo)classistische gebouwen passen zuilvormige bomen heel goed. Bij ‘verticale’ 
(neo)gothische architectuur niet. 
 

 
Toepassing (wel of juist niet) van zuilvormige bomen. 
 
Zuilvormige bomen werden ook toegepast in boomgroepen. Momenteel zijn er in Het Park 
nauwelijks mogelijkheden om zuilvormige bomen, in het bijzonder Italiaanse populieren, op een 
goede manier bij te planten. In het bomenbeheer moeten we bij de jaarlijks schouw en bespreking 
van te nemen maatregelen letten op goede gelegenheden om dat wel te doen.  
 
Voor gebruik als een vrij in de ruimte staande solitair is een loofboom met een smalle stijve 
habitus vaak minder geschikt. Een loofboom met een bredere kroon is meestal mooier. Wanneer 
ergens een grotere boom kan worden aangeplant, kan bij de aanschaf ook gelet worden op een 
fraaie individuele vorm. Vrijstaande bomen in een landschapspark hoeven immers niet te lijken op 
straatbomen met een regelmatige vorm en een keurig rechte spil. 
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Schilderachtig landschap met ‘wonderboom’ in Elswout, L.F.Overbeek, 1791. 
 

Bijzondere solitaire bomen of accentbomen zijn de 
zogenaamde ‘samengestelde bomen’. Dit zijn bomen die 
heel dik zijn en lijken op een oeroude boom, maar in feite 
bestaan uit meerdere, geheel met elkaar vergroeide 
bomen. Men plantte in de periode van de landschapsstijl 
dikwijls meerdere bomen in één plantgat om zo in relatief 
korte tijd indrukwekkende bomen op te kweken. Ook 
plantte men bomen in een plantgat op zo’n manier dat de 
bomen alleen onderaan met elkaar vergroeiden tot een 
meerstammige boom, een zogenaamd ‘boomboeket’.  
In Het Park staan enkele bomen die de kenmerken van 
een boomboeket of samengestelde boom hebben. 
 
 
 
 
Voorbeeld van een boomboeket bij jachtslot Mookerheide (beeld 
van internet). 
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Links meerstammige iep, rechts meerstammige eik. 

 
Op één plaats is in het voorlopig ontwerp een nieuw boomboeket voorgesteld. In de huidige 
situatie zijn er in Het Park weinig mogelijkheid voor het planten van meer van zulke bijzondere 
parkbomen.  
 
In Engelse landschapsparken werden ook bomen expres scheef geplant, vooral in oevers. De 
Zochers deden dat ook. Omdat de waterlopen in Het Park vrij smal zijn, moeten we daar echter 
mee oppassen. Zakt een boom verder door, zoals een ‘Zocheriaanse’ Catalpa in deelgebied 10, 
dan verdwijnt het zicht op het water. 
 
Treurwilgen zijn schilderachtige bomen bij uitstek. Voor treurwilgen geldt in het algemeen dat ze 
vaak te dicht op de oeverrand worden geplant en direct naast bruggen. Daardoor strekt hun kroon 
te ver over het water uit wanneer ze groot zijn en wordt het uitzicht vanaf en naar de brug 
belemmerd. In Het Park zullen we bij de bestaande treurwilgen soms lage takken moeten 
verwijderen om zichtlijnen te behouden. Omdat er nu erg veel treurwilgen zijn, moeten ze niet 
allemaal bij uitval herplant worden. En bij herplanten moet meer rekening gehouden worden met 
de omvang van een volwassen boom.  
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Over het water gezakte treurwilg.  

 
Naaldbomen kunnen als accent-solitair gebruikt worden of als groep op een opvallende plaats. Ze 
kunnen ook in boomgroepen of bosplantsoen voorkomen. Het gebruik van grove dennen op de 
helling van de Parkheuvel (westelijk van restaurant Parkheuvel) schept daar een onmiskenbare 
eigen sfeer. De groep moerascipressen bij de Noorse kerk resteert van de Floriade maar past 
ook heel goed in de landschapsstijl. 
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Presentatietekening van J.D. Zocher jr. voor een villa in neoclassicistische stijl. Rechts een groep 
naaldbomen. 

 
Bij het ‘schilderen’ met bomen moet natuurlijk ook steeds gelet worden op de lichtbehoefte van 
soorten. Haagbeuken die als ondergroei in eikenbossen voorkomen doen het prima in schaduw. 
Kleine bloeiende bomen zoals sierappels kunnen heel goed aan de lichte buitenranden van 
boomgroepen en bosplantsoen staan.  
 
8.6.11 Bosplantsoen 
In principe zijn alle bosachtige beplantingen in Het Park parkbos. Dat betekent dat bij het beheer 
niet alleen gelet wordt op de gezondheid van de bomen en het bosmilieu, maar ook op 
ontwerpaspecten. Ook in het bos lopen paden, zijn er uitzichten en zijn er bijzondere plekken die 
gemarkeerd worden door de toepassing van een boom(groep) met een opvallende habitus. 
Wanneer de kruin niet zo gemakkelijk zichtbaar is, kunnen het de stam en de schors zijn die 
opvallen. 
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Bosachtige delen van Het Park. 
 
De gewenste samenstelling van het bosplantsoen is 19e eeuws, overwegend inheems, sortiment, 
geschikt voor bosverband op klei plus een klein aandeel bijzondere bomen op de bijzondere 
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plekken. In de huidige situatie zijn er bosvakken met maar één boomsoort (bijvoorbeeld een vak 
met alleen maar zilveresdoorn in het oostelijke randbos van de voormalige buitenplaats de 
Heuvel). Daar moeten we op termijn voor een grotere diversiteit zorgen. Het is niet nodig om te 
streven naar verschillende bostypen in Het Park of te proberen een bij het milieu van opgeslibde 
riviergrond passend natuurlijk bostype, als essen-iepenbos, te benaderen.  
Dunning heeft als doel te voorkomen dat bosbomen te stakerig worden en er te weinig licht is 
voor de gewenste ondergroei. Het spreekt vanzelf dat bij dunning de bijzondere bomen op de 
bijzondere plekken steeds onaangeroerd blijven en dat de soortensamenstelling evenwichtig blijft 
of evenwichtiger wordt.  
Wanneer er in een bosvak dunning nodig is, is het zaak dat in de jaarlijkse schouw te bespreken, 
een plan te maken en de te verwijderen bomen in Het Park te markeren. Uitvoering moet liefst 
onder strenge directie plaatsvinden. 
 
8.6.12 Ziektegevoelige soorten 
Het planten van voor ziekte gevoelige soorten bomen wordt in Rotterdam vermeden vanwege te 
weinig beheergeld. Dit betekent dat bijvoorbeeld waardevolle iepen van historische klonen als 
Ulmus x hollandica Belgica (1694) en Ulmus x hollandica Vegeta (1750) niet beschermd worden 
tegen iepziekte. Recent is nog een monumentale iep in Het Park aan de iepziekte bezweken. 
Dergelijke bomen kunnen niet door een jong exemplaar van dezelfde kloon worden vervangen. 
Gelukkig heeft Het Park nog wel veel iepen. Ulmus x hollandica Groeneveld langs de Kievitslaan 
is een 20e eeuwse kloon die goede resistent is tegen iepziekte, maar ook Ulmus minor en Ulmus 
glabra zijn nog in Het Park aanwezig en moeten in het sortiment behouden blijven. Hieraan kan 
de van nature goed resistente soort Ulmus laevis worden toegevoegd.  
Een bijzonder probleem vormen de paardenkastanjes en de voor de kastanjeziekte gevoelige 
pavia’s. Een Zocherpark zonder kastanjes is eigenlijk niet voorstelbaar. Van kastanjes zijn echter 
geen resistente selecties beschikbaar. Om te voorkomen dat op gegeven moment geen kastanjes 
en pavia’s meer in Het Park aanwezig zijn en ook geen ruimte om nieuwe te planten op het 
moment dat het weer kan, kunnen enkele plantplaatsen worden gereserveerd voor kastanjes en 
pavia’s. Dus op enkele plekken waar nu een oude kastanje staat, wordt wanneer de boom uitvalt 
tot nader order dan niets teruggeplant.  
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Historische paardenkastanje in ‘Zocheriaanse’ combinatie met plataan. 
 
8.6.13 Klimop in bomen 
Klimop is voor fauna een nuttige plant, maar voor het beeld van Het Park en de stabiliteit van 
bomen is het onwenselijk dat bomen, en vooral monumentale bomen, overgroeid raken door 
klimop. Bij het verwijderen van klimop moet beschadiging van bomen worden voorkomen.  
 

 
Ernstige schade aan zomereiken door ondeskundige uitvoering van de  
gewenste beheermaatregel.  



 

Beheerplan      

Het Park  mei 2013   124 van 154 

 
 
 

9 Organisatie Beheer in Het Park  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de organisatie van het beheer. In het beheer wordt 
onderscheid gemaakt tussen technisch beheer, functioneel beheer en sociaal beheer.  
 

9.1 Technisch Beheer 

Het technische beheer van de fysieke elementen is een primair een verantwoordelijkheid van 
Stadsbeheer. Hiertoe wordt gerekend de bomen en het plantsoen, de paden, het meubilair, de 
bruggen, openbare verlichting en de kunstobjecten. Een aantal onderdelen worden door centrale 
afdelingen onderhouden, andere door de decentrale van Gebied Centrum Delfshaven.  
 
In bijlage 3 is dit per onderdeel gespecificeerd. 
 
De technische kwaliteit wordt regelmatig geschouwd en het Beheer Systeem Buitenruimte is 
hiervoor een belangrijk beheerinstrument.  
 
Bij het technische beheer wordt onderscheid gemaakt tussen: 
• Storingsonderhoud: snelle reparaties van schade. Dit wordt mede uitgevoerd naar aanleiding 

van MSB meldingen (gemeld door publiek via telefoonnummer 14010, internet of met de 
BuitenBeter-app).  

• Periodiek onderhoud: regelmatige terugkerende activiteiten die meestal cyclisch van aard zijn: 
maaien, onkruid verwijderen, snoeien. 

• Projectmatig onderhoud: de vervanging van onderdelen die aan het eind van hun levensduur 
zijn, zoals vernieuwing van plantsoenvakken, het vervangen van bruggen, boomgroepen of 
bijvoorbeeld paden. Projectmatig onderhoud wordt zo nodig gecombineerd met aanpassingen 
van de inrichting of vernieuwing van materialen.  

 

9.2 Functioneel Beheer 

Wanneer onderdelen niet voldoen aan hun functionaliteit, kan het zijn dat de inrichting wat 
aangepast moet worden. Dit functionele beheer is primair een verantwoordelijkheid van 
Landschap van Stadsontwikkeling. In dit soort situaties zullen de technisch beheerder en de 
ontwerper samen tot oplossingen moeten komen (integraal beheer). 
 

9.3 Sociaal Beheer 

Voor de handhaving op juist gebruik zijn een afdelingen verantwoordelijk: Stadstoezicht, de 
politie, boswachters. Regels en beoogd gebruik moeten duidelijk zijn voor bezoekers en daarmee 
handhaafbaar zijn.  
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10 Transformatiestrategie en 
planning  

10.1 Inleiding 

Eind 2010 werd Het Park aangewezen tot Rijksmonument. Het Park, dat vooral in de zomer 
intensief gebruikt wordt als barbecueplek of voor kleinschalige evenementen, voldoet niet meer 
aan de eisen van de 21e eeuw en kampt met achterstallig onderhoud.  
 

10.2 Renovatie van Het Park 

Om Het Park weer te herstellen en beter toe te rusten op de hedendaagse bezoekers, is een 
Masterplan opgesteld dat in 2011 na een intensief participatietraject is vastgesteld door de 
deelgemeenteraad Centrum. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op € 7,5 miljoen. 
Onderstaande tabel geeft de opbouw van het geraamde bedrag. 
 

Bruggen € 575.000 

Hoofdpad 180.000 

Secundaire paden 448.000 

Baden Powelllaan + Heuvellaan 350.000 

Verlichting 293.400 

Straatmeubilair 200.000 

Beplanting 243.000 

Evenementenvelden 527.900 

Velden/gazons 381.000 

Avontuurlijk spelen 80.000 

Publieke voorzieningen 150.000 

Entrees 1.005.000 

Divers (Koetshuis, Scorpio, mobiele muziektent en dergelijke) 2.750.000 

Engineering + directievoering 420.000 
    

Totaal € 7.603.300 

 

10.3 Stand van zaken 

Vanaf de start met de Oud Hollandse Tuin in 2008 zijn tot en met 2013 de volgende onderdelen 
uit Het Park opgeknapt: 
• De Oud Hollandse Tuin is in oude glorie hersteld; 
• De waterpartijen zijn gebaggerd; 
• Er zijn nieuwe duikers aangebracht; 
• De beschoeiingen zijn vernieuwd; 
• Daar waar mogelijk zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd; 
• De hoofdpaden zijn vernieuwd en worden dit jaar gecoat in een lichte kleur; 
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• Nieuw aangelegde toegang aan de zijde van het standbeeld van Koningin Wilhelmina; 
• Een nieuwe plek voor het standbeeld van Wilhelmina; 
• Er zijn nieuwe bankjes en bakken geplaatst langs de hoofdroute; 
• Er is nieuwe verlichting aangeschaft die in 2013 wordt geplaatst; 
• Alle bruggen zijn opgeknapt; 
• Plaatsing Koningslinde zijde ingang Westerkade; 
• De centrale velden zijn versterkt ten behoeve van evenementen; 
• De omgeving van de voormalige officierssociëteit (Harbourclub) is gerenoveerd: hoofdpad 

vernieuwd en parkeerplaatsen verwijderd; 
• Er is een nieuw terras aan de achterzijde aangelegd en het oude (semi-legale) terras is 

verwijderd; 
• Er is een zijpad aangelegd in een nieuw soort materiaal: een halfverharding (Dit is een proef 

voor het materiaal dat we op alle secundaire routes willen aanbrengen); 
• Vernieuwen van de Kievitsweide: vernieuwen grasmat;  
• Lokale ondergrondse versterking voor een evenementenpodium; 
• Nieuwe kooltjesbakken; 
• Een ondergrondse container (zijde ingang Parklaan); 
• Nieuwe antraciet kunststof afvalbakken; 
• Een waterreservoir / grindkoffer om wateroverlast aan de zijde van de Westzeedijk tegen te 

gaan; 
• Nieuwe secundaire paden; 
• Vervanging van het roze fietspad door een grijs pad dat toegankelijk is voor wandelaars en 

fietsers; 
• Vervanging van de trap in het talud (zijde Kievitslaan). 
 
De bovenstaande werkzaamheden zijn uit de volgende budgetten gefinancierd: 
€  350,000 Renovatie van de Oud Hollandse Tuin uitgevoerd (Groenjaar 2008) 
€  800.000 Renovatie Waterpartijen (Waterplan, Fase 0 in 2010 ) 
€  1.000.000 Programma Buitenruimte Binnenstad (2011) 
€  120.000 ORM - bruggen (2011) 
€  225.000 ORM - baggeren + duikers (2011) 
€  267.000 Projectmatig onderhoud deelgemeente (2012) 
€  280.000 Projectmatig onderhoud deelgemeente (2013) 
 
Een aantal van de aangegeven onderwerpen, zoals de bruggen, evenementenvelden en 
verlichting, is op een andere wijze uitgevoerd dan in eerste instantie bedacht. Hierdoor is veel op 
de betreffende budgetten bespaard. 
 

10.4 De toekomst? 

Gezien de huidige economische situatie wordt voorgesteld een deel van de nog uit te voeren 
werkzaamheden buiten de planperiode te parkeren. Deze onderwerpen zijn de entrees, de 
verplaatsing van het WOP-gebouw, de renovatie van het Koetshuis, de mobiele muziektent en de 
verplaatsing van Scorpio. Deze onderwerpen zijn voor in totaal € 3,500.000 in de oorspronkelijke 
raming opgenomen. 
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Het Koetshuis is een Rijksmonument dat gemeentelijke eigendom is. Het gebouw staat te koop 
maar er hebben zich nog geen kopers aangediend. De staat van onderhoud is inmiddels zo 
slecht dat er een uitvoering van gemeentewege dreigt. De kosten hiervan zijn € 300.000. 
Omdat renovatie is gebonden aan regels van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt 
voorgesteld hier als gemeente een actieve rol in te nemen. Dit kan wellicht ook de verkoop 
bevorderen. 
De bestemming van het Koetshuis is inmiddels gewijzigd in horeca. De bovenverdieping is 
bewoond, maar zal na het verhuizen van deze bewoonster geen woonbestemming meer hebben. 
 
De overige werkzaamheden hebben betrekking op de secundaire paden, de resterende velden, 
de beplanting, de bomen en dergelijke. 
 
Een speelvoorziening in Het Park is een grote wens van bewoners. Deze speelvoorziening is niet 
in de ramingen van het Masterplan/Inrichtingsplan opgenomen. Op dit moment is er geen ruimte 
op de gemeentebegroting om deze voorziening te financieren. Gezocht wordt naar sponsors. De 
meest logische plek voor dit speelelement is een plek in deelgebied 7. De kosten voor deze 
speelvoorziening worden geraamd op 500.000 euro aan investering; voor het beheer wordt 
50.000 euro per jaar geraamd. 
Wel wordt de Heemtuin in overleg met bewoners beter geschikt gemaakt voor avontuurlijk spelen.  
Er komt een avontuurlijke hangbrug en de brandnetels worden weggehaald.  
 
Als we ervoor willen zorgen dat we de renovatie stap voor stap kunnen voortzetten, is het 
noodzakelijk om dat zowel vanuit beheermiddelen als vanuit investeringsmiddelen te doen.  
Omdat de financiële middelen beperkt zijn, wordt een combinatie voorgesteld van groot 
onderhoud (uit de middelen Beheer Stadsparken) en investeringen (Buitenruimte Binnenstad). 
Daarnaast wordt het vanuit het beheer zinvol geacht de werkzaamheden per deelgebied af te 
werken. 
 
Wat bouwsommen betreft, levert dit het volgende financiële plaatje op. 
 

Deel-
gebied  Investeringen Groen 

  Halfverharding 
Klinker-

bestrating Verlichting Gazons Beplanting+bomen Overig 

              

1 38.458 0 0 0 14000   

2 0 0 0 0 0   

3 6.336 0 0 1.418 15000 80000 

4 52.605 0 0 0 40000   

5 8.889 0 0 1.418 8000   

6 34.190 0 0 0 8000   

7 50.911 0 0 0 26000   

8 38.766 0 0 0 10000   

9 0 0 0 0 0   

10 67.808 0 0 0 15000   
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11 57.335 0 0 0 55000   

12 10.561 0 0 0 10000   

13 8.801 0 0 0 10000   

14 103.340 0 0 0 20000   

15 0 350000 120000 0 0   

16 0 0 0 0 12000   

            

  478.000 350.000 120.000 2.835 243.000 80.000 

              

 
Voor de voorbereiding en het toezicht op de werkzaamheden moet jaarlijks een bedrag van 
30.000 euro gerekend worden. 
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10.5 Planning 

Rekening houdend met de wens binnen tien jaar alle deelgebieden gereed te hebben, wordt het 
volgende schema voorgesteld. 
 

 

 
 
 

  

Jaar Investeringen  Groen 
Voorbereiding 

en toezicht 
Totaal 

(afgerond)  Deelgebied 
2014 72.956 18.000 30.000 121.000 6-8 

2015 103.340 20.000 30.000 154.000 14 

2016 6.336 96.418 30.000 133.000 3 

2017 38.458 14.000 30.000  82.000 1 

2018 61.494 49.418 30.000 141.000 4-5 

2019 19.361 20.000 30.000  70.000 12-13 

2020 57.335 55.000 30.000 143.000 11 

2021 470.000 0 30.000 500.000 15 

2022 50.911 38.000 30.000 119.000 7-16 

2023 67.808 15.000 30.000 213.000 10 

          

  948.000 325.835  1.676.000   
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11 Financiën  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Aanleggeschiedenis van Het Park 

 

Kaart van Temminck uit 1839 met buitenplaats De Heuvel en de locatie van het toekomstige Park. 
  

 
Twee parken ineen 
Het Park is eigenlijk een samenstelling van twee parken. De westelijke helft met het Heerenhuys 
is van oorsprong een buitendijks gelegen buitenplaats. Deze is al in de 17e eeuw aangelegd en 
heette achtereenvolgens Maassicht, Kostverloren en De Heuvel. Het huis is op een lage 
zomerdijk gebouwd om het bij hoog water te beschermen tegen overstromingen. 
De oostelijke helft is aangelegd als een openbaar park en is ontworpen door twee bekende 
architecten en -tuinarchitecten: Jan David Zocher jr. en zijn zoon Louis Paul Zocher. Dit nieuwe 
plantsoen kreeg de officiële naam ‘Het Park’ in een raadsvergadering op 11 juli 1853.  
Vanaf de aankoop van De Heuvel door de gemeente Rotterdam in 1875 zijn de twee parken 
stapsgewijs tot één geheel gemaakt. Overigens lag Het Park op het grondgebied van de 
gemeente Delfshaven totdat deze gemeente opging in Rotterdam. Dat gebeurde in 1886. 

 
Bij buitenplaatsen past een wandelpark, geen slacht huis 
Het terrein waarvoor J.D Zocher en L.P. Zocher een park hebben ontworpen, grenst aan de 
oostzijde aan de Muizenpolder. In het midden van de 19e eeuw is dit in 1702 omdijkte 
weidegebied gevuld met buitenhuizen, theekoepels, siertuinen, moestuinen en boomgaarden. De 
eigenaren zijn rijke Rotterdamse kooplieden die er ’s zomers met de familie verblijven en er hun 
groenten en fruit laten kweken. Het gebied werd vóór de omdijking ook wel Muizenverdriet 
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genoemd, omdat de muizen op buitenplaatsen bij hoog water niet konden vluchten en 
verdronken.  
De gemeente Rotterdam koopt het terrein tussen De Heuvel en de Muizenpolder in 1851. De 
bedoeling is er een slachthuis te vestigen. De welgestelde omwonenden verzetten zich echter 
tegen dat voornemen en verlangen in plaats van een vies bedrijf een mooi wandelpark. 
Rotterdam heeft in deze tijd alleen aan de oostkant van de stadsdriehoek twee publieke parken: 
de Oude en Nieuwe Plantage. De laatste is aangelegd en ontworpen op initiatief van J.D. Zocher. 
De gemeente geeft toe aan het protest en benadert de firma Zocher voor het maken van een 
ontwerp. De eerste tekening die de Zochers presenteren, dateert van 14 april 1852. 
 

 

 
 
1822: Buitenplaats De Heuvel van de heer Roest 
(later Nottebohm) links en de naamloze 
buitenplaats van de heer Van Swijndrecht (later 
Valkenier) rechtsboven en de scheepswerf 
rechtsonder. De aan de oostzijde gelegen 
bleekvelden zijn niet afgebeeld. 

 
Langdurige planvorming en aanleg  
In het gebied dat is aangekocht, zijn verschillende bedrijfjes gevestigd: een houtzaagmolen, een 
blekerij en een kleine scheepswerf. Deze laatste beschikt over een met de Maas verbonden dok 
of bassin en een scheepshelling. Ook is er aan de Schielandsche Hooge Zeedijk (nu 
Westzeedijk) een kleine beboste buitenplaats. Daarvan is een zekere heer Valkenier de eigenaar 
geweest. Omdat de bedrijven met tegenzin vertrekken, kan het park niet in één keer worden 
aangelegd, maar duurt het uiteindelijk wel tien jaar voordat alle delen klaar zijn. De Zochers 
moeten herhaaldelijk hun plannen aanpassen en nieuwe schetsen maken. 
De aanleg wordt ook bemoeilijkt door de buren. Aan de oostkant staat in de zuidwesthoek van de 
Muizenpolder het huis Schoonoord. De eigenaar daarvan heeft het recht verworven (door middel 
van een servituut of erfdienstbaarheid) op vrij uitzicht naar het westen. Hij heeft steeds weer 
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bezwaren tegen het ontwerp van hoge beplantingen in het noordoostelijke parkdeel (de huidige 
Kievitsweide). 
Aan de westkant is de eigenaar van De Heuvel, de heer Nottenbohm, lastig. Hij sluit de met de 
Maas verbonden brede grenssloot tussen zijn tuin en het toekomstige Park af. Daardoor kan de 
sloot niet meer gebruikt worden om grond en andere materialen aan te voeren.  
Tijdens de planvorming worden ook nog nieuwe ideeën toegevoegd op particulier initiatief, zoals 
de bouw van een groot openbaar ‘verversingshuis’ (café). Uiteindelijk is Het Park omstreeks 1862 
geheel aangelegd. 
 

 

 
Aquarel van het voltooide 
Park, gedateerd 1879, 
vermoedelijk gemaakt door 
L.P. Zocher. 
 
De aanduidingen van 
onderdelen zijn toegevoegd. 
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Hoe ziet het voltooide Zocherpark eruit? 
Vanwege de vele verschillende ontwerptekeningen en de vele latere veranderingen in Het Park, 
is lange tijd gedacht dat niet met zekerheid gezegd kan worden hoe Het Park er na de voltooiing 
uit heeft gezien. In 2006 is in het gemeentelijke archief een (in een verkeerde map opgeborgen) 
tekening gevonden die in grote lijnen laat zien wat er daadwerkelijk is aangelegd. De tekening is 
gedateerd 1897 (toen lag Het Park er al meer dan 10 jaar) en is waarschijnlijk gemaakt door 
Louis Paul Zocher. Er waren in 1897 plannen voor veranderingen en misschien probeerde hij 
daarbij betrokken te worden. 
 

De Engelse landschapsstijl 
De Zochers ontwerpen in de zogeheten Engelse landschapsstijl. (Om meer precies te zijn in een 
‘volle’ landschapsstijl, als onderscheid met de vroege en de late landschapsstijl). De centrale 
gedachte van de landschapstijl is een park er uit te laten zien als een ideaal landschap. Om de 
aanleg ‘natuurlijk’ te laten lijken, worden waterpartijen zo ontworpen dat het net slingerende 
beken waren, vaak zelfs met lage binnenoevers en hoge buitenoevers. De uiteinden van het 
water worden verborgen in zogeheten ‘bronbosjes’. In de volle landschapstijl zijn de waterlopen 
breed en hebben ze grote vijvers, waar de lucht en het geboomte in weerspiegeld worden. De 
grasvelden verbeelden weilanden. Ze worden met een zeis gemaaid en zijn vol bloemen en 
kruiden. De boom- en struikbeplantingen moeten lijken op natuurlijke bossen, bosschages, 
hakhout en boomgroepen in weidegronden. De paden zijn onverhard en voeren als landwegen en 
bospaden met bochten en slingers door het parklandschap. Doorgaans zijn er brede hoofdpaden 
en daarvan aftakkende smallere zijpaden, zodat wandelaars naar hartenlust kunnen ‘dwalen’. 
 

Schilderachtigheid 
Het woord schilderachtig hoort bij de Engelse landschapsstijl. Wat de wandelaars beleven 
wanneer ze door Het Park gaan, kan vergeleken worden met het lopen door een schilderij in drie 
dimensies. Door een afwisseling van ‘open’ en ‘dicht’ worden ze steeds verrast met fraaie 
uitzichten en doorkijkjes. Net als bij een schilderij gaat het bij de uitzichten om composities met 
een voorgrond, middenvlak en achtergrond, om licht en donker (clair obscuur), om texturen en 
kleuren (van beplanting) en om accenten. Accenten zijn aandachttrekkende elementen, zoals het 
landhuis, opvallende gebouwen, bruggen en bijzondere bomen of boomgroepen.  
In de private landschapsparken is het huis het centrale focuspunt. Door zo’n park rondlopend of 
rijdend, kan men het af en toe zien. Omgekeerd zijn er vanuit de belangrijke vertrekken van het 
huis fraaie uitzichten het park in.  
In openbare landschapsparken is er geen woonhuis, maar soms, zoals in Het Park, wordt er toch 
een gebouw geplaatst (dat dan dient als café-restaurant, sociëteit of iets anders), zodat er een 
met een landhuis vergelijkbaar centraal focuspunt is.  
Om de grenzen van het park te verdoezelen, worden lelijke dingen in de omgeving (bijvoorbeeld 
bedrijfsgebouwen) uit het zicht geplant en worden juist uitzichten gemaakt naar mooie elementen, 
zoals kerktorens, en naar het omringende landschap van weilanden en bossen. 
 

Praktische uitvoering 
In de 19e eeuw beschikt men nog nauwelijks over machines voor de uitvoer van grond- en 
waterwerken. Ook de aanvoer van beplantingen en materialen is tijdrovend en kostbaar. Daarom 
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is het belangrijk dat voor een landschappelijk ontwerp zo goed mogelijk gebruikt wordt gemaakt 
van wat er in het terrein aanwezig is aan hoogteverschillen, waterlopen en volwassen bomen. 
Uitgebreide technische tekeningen maken de ontwerpers niet. Ze geven ter plaatse op het werk 
aanwijzingen voor het uitzetten van de paden, het vormen van het gewenste reliëf - dat gemaakt 
wordt met de grond die onder andere bij het graven van de vijvers vrijkomt - en het planten van 
de bomen en heesters.  
 
De Zochers voeren niet alleen directie. Zij betrekken ook, als de opdrachtgever dat toestaat, het 
gros van het plantmateriaal van hun eigen kwekerij bij Haarlem. Ze redeneren dat ze op die 
manier zeker zijn van een goede kwaliteit bomen en heesters. 
 

Gevarieerd parklandschap aan de rivier  
De tekening van Louis Paul Zocher van Het Park omstreeks 1880 laat zien hoe de Zochers de 
principes van de landschapsstijl hebben toegepast op de aangekochte terreinen aan de rivier. Ze 
hebben de bleekvelden, het dok, de dijksloten en het bos van Valkenier omgevormd tot een zeer 
gevarieerd parklandschap. Bedacht moet worden dat ten tijde van de aanleg de omgeving 
bestaat uit de rivier de Maas, een lage met bomen beplante dijk waarover veel verkeer van 
wandelaars en rijtuigen gaat (de Schielandsche Hooge Zeedijk) en verder buitenplaatsen, 
uitspanningen en weilanden.  
Er wordt hier een aantal onderdelen van het ontworpen parklandschap kort toegelicht. 
 

Zomerdijk 
Om het nieuwe park tegen overstromingen te beschermen, stellen de Zochers voor langs de 
Maas een zomerdijk aan te leggen in de vorm van een lage langgerekte heuvel. Omdat ze op hun 
ontwerptekeningen het reliëf nooit aangeven, is de opgeworpen dijkheuvel op de tekening niet als 
zodanig herkenbaar. Het meest zuidelijke pad op de tekening, parallel aan de rivier, ligt 
waarschijnlijk op de kruin. De dijkheuvel loopt verder in noordoostelijke richting en sluit aan de op 
dijk van het Nieuwe Werk (de huidige Westerlaan). 
De lage dijkheuvel is aan het einde van de 19e eeuw verhoogd tot de huidige Parkheuvel. 
 

Vijver 
In de langgerekte vijverpartij is de ligging van het water van de scheepswerf en de dijksloten 
langs de Schielandsche Hooge Zeedijk herkenbaar. Sinds de ophoging en verbreding van de 
Westzeedijk en het maken van een wegafslag naar de Kievitslaan in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw bestaat de meest noordoostelijke waterloop niet meer. De Kievitslaan ligt overigens op een 
van de dijken van de Muizenpolder. 
 

Buitendijks zwembad 
Bij het programma voor het nieuwe park van de gemeente hoorde ook een zwemschool. Deze 
komt te liggen buiten de nieuwe zomerdijk en het Maaswater waarin gezwommen wordt, is via 
een duiker met de vijvers verbonden.  
Het zwembad heeft niet zo lang bestaan. De zuidoosthoek waar het zich bevond, is een paar 
keer sterk gewijzigd. Er heeft lange tijd een keerlus voor een tramlijn gelegen, daarna een 
parkeerhaven en nu, na de bouw van een ondergrondse parkeergarage, hoort de hoek weer bij 
Het Park. 



 

Beheerplan      

Het Park  mei 2013   137 van 154 

 
 
 

 

Uitzicht over een vijver en een niet meer bestaande brug van de Zochers. 
 
 
Bruggen 
Voor overbrugging van de vijvers ontwerpen de Zochers enkele stenen parkbruggen in een 
‘zware’, neoclassicistische stijl. Alleen van de bruggen naast de Kievitsweide is niet bekend hoe 
ze eruit hebben gezien.  
Alle originele bruggen zijn na 1938 vervangen door een door Gemeentewerken ontworpen brug 
met leuningen van staal en hout. Deze bruggen zijn recent opgeknapt. 
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Uitzicht naar het westen ter hoogte van de eerste houten officierssociëteit. 
 
 
De centrale officierssociëteit en het café aan de M aas 
Al direct na aankoop van de gronden voor het park mag het publiek er rondlopen en vooral in het 
door Valkenier beplante deel wil men graag wandelen.  
Het oude landhuis van Valkenier is bouwvallig en moet worden afgebroken. In plaats daarvan 
willen De Zochers graag een nieuw gebouw in het midden van het park plaatsen als centraal 
focuspunt voor hun compositie en als concentratie van sociaal verkeer. Immers, het publiek 
bezoekt parken en tuinen buiten de stad niet alleen voor de rust maar ook voor ontmoeting en 
vermaak. Het ‘Corps Muziekanten van de Schutterij’ verzoekt de gemeenteraad om ’s zomers op 
zondagmiddag concerten te mogen geven. Samen leiden die wensen tot de bouw van een 
officierssociëteit met daarnaast een muziektent. De eerste officierssociëteit is een achthoekig 
houten gebouw. Het is in 1912 vervangen door een groter, bakstenen gebouw op dezelfde plek. 
Dit gebouw, ontworpen door de architect J.F. Metzelaar, bestaat nog steeds. (Het is 
monumentwaardig, maar heeft geen aparte monumentstatus.) 
Omdat de tuin van de sociëteit alleen voor leden toegankelijk is, plannen de Zochers ter hoogte 
van de muziektent een pleintje aan de westzijde van de vijver. Daar kan het publiek zitten, 
limonade kopen en meeluisteren naar de muziek. Het pleintje heeft bestaan tot 1960. 
Voor de parkbezoekers wordt er ook een café gebouwd, café Niessingh. De Zochers situeren het 
aan de Maaszijde, direct achter de nieuwe zomerdijk. Vanaf de eerste verdieping heeft men mooi 
uitzicht in het park en over de rivier. Dit café is later afgebroken en vervangen door een nieuw 
gebouw. (Lees verderop over de Bult van de Jongh en Parkheuvel.) 
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Padenstelsel 
Het publiek mag in de 19e eeuw niet op de grasvelden komen. (Dat blijft zo tot circa 1930. Dan 
worden de gazons eerst opengesteld voor kinderen onder begeleiding, daarna voor iedereen.) De 
parkbezoekers moeten op de paden blijven en vooral daarom is het padenstelsel zo uitgebreid en 
voorzien van veel pleinachtige verbredingen. De paden bestaan uit zand (waarschijnlijk op een 
fundering van puin) en dat heeft nadelen (stoffigheid bij droog weer en wind) maar ook voordelen. 
Bomen kunnen bijvoorbeeld gewoon in de pleintjes groeien.  
De tekening laat duidelijk een hiërarchie zien van brede hoofdpaden en smallere zijpaden. Van 
meet af is er discussie over verkeer in Het Park. Sommigen vinden dat op de hoofdpaden ook 
rijtuigen en paarden mogen komen, anderen vinden dat te hinderlijk voor wandelaars. 
 

Beplantingen 
De beplantingen zijn bedoeld om schilderachtige effecten te bereiken en het park verschillende 
sferen te geven. Zo is de noordwesthoek, waar op de buitenplaats van Valkenier veel essen en 
iepen groeiden, in het uitgevoerde ontwerp nog steeds bosachtig. De Kievitsweide daarentegen is 
een weidse open ruimte met relatief kleine bosschages. De tekening van de Zochers is een 
kunstige impressie van hoe het park moet worden, geen precies ontwerp met beplantingsplan. 
Maar er is wel goed op te zien dat er zowel naald- als loofhout moet komen en dat de omgeving 
van de gebouwen kleinschaliger en kleurrijker is, met veel zogenaamd ‘Engelsch gewas’ ofwel 
bloeiende heesters zoals seringen en boerenjasmijn. 
De Zochers gebruiken het beplantingsortiment dat in hun tijd bekend is in Nederland en dat is 
rond 1850 al redelijk groot. De nadruk ligt in hun volle landschapsstijl echter op het ruimtelijk 
effect van de beplantingsgroepen, niet op het toepassen van zoveel mogelijk (exotische) soorten 
of de vormenrijkdom van bomen. Ze gebruiken vooral inheemse of ingeburgerde boomsoorten 
(eiken, iepen, essen, beuken, linden, esdoorns, paardenkastanjes, platanen) en vullen die op 
bijzondere plekken aan met meer opvallende exoten zoals Catalpa’s en bruine beuken. Ze maken 
ook graag combinaties van op elkaar lijkende bomen zoals eiken en eikbladige beuken. De 
Zochers zijn immers niet alleen architect en tuinarchitect, maar ook handelskweker. Ze kennen 
hun materiaal door en door. 
 
In tegenstelling tot veel buitenlandse tuinarchitecten hebben de Zochers geen artikelen of boeken 
geschreven over hun ontwerpopvattingen en hun ideeën over de toepassing van beplantingen. 
Kennis van wat ‘typisch voor Zocher’ is, komt voort uit onderzoek naar de vele parken, 
begraafplaatsen en tuinen die Jan David jr. en Louis Paul Zocher in Nederland hebben 
ontworpen.  
Opvallend op de tekening van Louis Paul zijn de rijtjes bomen langs de paden. Die zijn atypisch. 
Ze staan ook niet op eerdere ontwerptekeningen voor Het Park. Misschien zijn ze bedoeld voor 
extra schaduw op de paden. 
 



 

Beheerplan      

Het Park  mei 2013   140 van 154 

 
 
 

 
Uitzicht op de officiersociëteit met de muziektent in de tuin. 
 

 
Standbeeld voor de Rotterdamse dichter Hendrik Tollens. 
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Standbeeld Tollens 
De Zochers gebruiken in hun ontwerpen weinig sierelementen als tuinvazen, beelden en folies 
(dit zijn gebouwtjes en dergelijke die in een park geplaatst worden voor de sier en het plezier). 
Dat in 1860 een standbeeld van de destijds zeer beroemde Rotterdamse dichter Hendrik Tollens 
(1780-1856) geplaatst is, is het gevolg van een burgerinitiatief. Een comité zoekt een plek voor 
een standbeeld om de overleden dichter te eren en in Het Park kunnen ze terecht. De Zochers 
ontwerpen er een mooie plek voor. (Het standbeeld van Tollens is nu een Rijksmonument.) 
Alle overige beelden en sierelementen in Het Park, zoals het beeld Wilhelmina en de fontein bij 
de voormalige officierssociëteit, zijn veel later toegevoegd.  
 

Het park van De Heuvel en de Zochers 
Vermoedelijk heeft de dwarsliggende buurman Nottenbohm zelf ook gebruik gemaakt van de 
diensten van de beroemde Zochers en wel voor het ontwerp van een nieuwe vijver aan de 
zuidkant van zijn huis en de modernisering van zijn tuin. Hij heeft namelijk een park in een vroege 
landschapsstijl met een smalle slingersloot. Eén stukje van deze ouderwetse slingersloot blijft 
intact bij de werkzaamheden en bestaat nog steeds. Nottebohm laat ook zijn huis intern 
verbouwen zodat de zuidgevel aan de nieuwe vijver de voorkant wordt. Bovendien laat hij het 
gebouw wit pleisteren. Dit past bij het ideaal van witte neoclassicistische bebouwing in parken in 
landschapstijl. 
Nottebohm laat op zijn terrein ook een nieuw Koetshuis bouwen in chaletstijl, met op de 1e 
verdieping een kamer aan de oostzijde waar hij naar de concerten in de tuin van de 
officierensociëteit kan luisteren.  
 

Zicht op De Heuvel vanaf het zuiden over de nieuwe vijver naar het witgepleisterde huis. 
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Ontwerp voor samenvoeging van Het Park 
en De Heuvel uit 1866. 

 
Aankoop van De Heuvel en samenvoeging 
Na het overlijden van Nottebohm in 1866 dreigen de bomen van het park van De Heuvel door 
houthandelaren te worden gekapt en het terrein verkaveld voor de bouw van villa’s. Dat gaat niet 
door en op aandringen van de bevolking koopt de gemeente Rotterdam in 1875 De Heuvel om de 
buitenplaats aan het openbare wandelpark Het Park toe te voegen. (En om te voorkomen dat er 
op het grondgebied van Delfshaven een villapark ontstaat. Het Rotterdamse stadsbestuur wil 
welgestelde burgers graag binnen de eigen gemeentegrenzen houden.) 
Voor de samenvoeging van de parken wordt een ontwerp getekend, vermoedelijk door de 
toenmalige gemeentelijke tuinarchitect D.G. Vervooren in overleg met de directeur 
Gemeentewerken G.J. de Jongh. Op hun tekening van 1886 is het Koetshuis er nog, maar is het 
Heerenhuys verdwenen. Op de plaats van het huis is een vijver getekend die de vijverpartijen in 
beide parken met elkaar verbindt. De brede scheisloot is in het ontwerp gedempt en de 
padenstelsels aan weerszijden zijn met elkaar verbonden. Ook is er een nieuwe weg getekend 
over de zomerdijk van De Heuvel. (Wanneer deze lage dijk is aangelegd is onbekend, misschien 
is hij gelijktijdig gemaakt met de zomerdijk van Het Park of gelijktijdig met het graven van de 
nieuwe vijver). Aan de westzijde is de suggestie van nieuwe bouwblokken getekend.  
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G.J. de Jongh is altijd op zoek naar situaties in de stad die aantrekkelijk zijn om huizen te bouwen 
voor welgestelde burgers. 
Het plan wordt maar zeer gedeeltelijk uitgevoerd. Alleen het deel van de grenssloot tussen het 
Koetshuis en de Schielandsche Hooge Zeedijk wordt gedempt. Het lange zuidelijke stuk blijft nog 
tot 1955 (!) bestaan. Over de grenssloot ligt, waarschijnlijk ergens in het midden, een rustieke 
brug. 
Er wordt een nieuwe vijver gegraven en een nieuwe brug gemaakt (in Zocherstijl) maar het water 
wordt niet doorgetrokken naar de vijver van De Heuvel. Het enigszins bouwvallige herenhuis blijft 
staan. 
De nieuwe ontsluitingsweg (nu Baden Powelllaan-Heuvellaan geheten) komt er wel, maar zonder 
bebouwing aan de westzijde. Na het graven van de Parkhaven in 1890 wordt de strook grond 
tussen Het Park en de Parkhaven gereserveerd voor een tweede vaste Maasoeververbinding. 
 

Nieuwe hoofdontsluiting met hekwerk 
Tot de samenvoeging met De Heuvel zijn de belangrijkste toegangen tot Het Park de 
noordoostelijke ingang, een afslag van de Schielandsche Hooge Zeedijk, en de oostelijke entree 
in het verlengde van de Parklaan. (Oorspronkelijk heette deze weg Maasdijk, het is de zuidelijke 
dijk van de Muizenpolder.)  
Buitenplaats De Heuvel heeft een eigen toegangsweg gehad vanaf de Schielandsche Hooge 
Zeedijk in het noordoosten van de buitenplaats. Na samenvoeging van de twee parken wordt 
deze ontsluiting een nieuwe hoofdentree voor Het Park. In 1908 wordt er een fraai hekwerk in 
Jugendstil geplaatst. In de stenen hekpijlers zijn wapenschilden uitgehakt, een van Delfshaven en 
een dat mogelijk van de familie Nottenbohm is.  
Naast de entree wordt een kleine politiepost gebouwd. 
 

Het hekwerk uit 1908 aan de Westzeedijk. 
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Uitzicht vanaf de Bult van de Jongh naar het oosten, naar café Bellevue.  
 

 
Aanleg van de Bult van de Jongh ofwel de Parkheuvel  
De directeur van gemeentewerken G.J. de Jong is zeer actief bezig met de ontwikkeling van de 
stad Rotterdam en vooral met de infrastructuur. Hij maakt het plan voor een nieuwe kade aan de 
zuidzijde van Het Park en stelt voor om tussen deze kade en Het Park een hoge, langgerekte 
uitzichtsheuvel te maken met grond die vrijkomt bij het graven van nieuwe havens.  
Er bestaan verschillende ontwerptekeningen van de Parkheuvel en het is niet helemaal duidelijk 
hoe de aanleg precies heeft plaats gevonden. Mogelijk is eerst de westelijke ‘bult van de Jongh’ 
aangelegd met grond uit de Parkhaven (aanleg 1890) en vervolgens de rest van de Parkheuvel 
met grond uit de Katendrechtse haven (aanleg 1895-1896).  
Omdat het café Niessingh achter de dijk haar uitzicht verliest door de nieuwe hoge dijkheuvel, 
wordt het afgebroken. Ter vervanging wordt tegen en op de Parkheuvel een nieuw café gebouwd 
(Bellevue) met een groot terras met uitzicht op de rivier en de schepen aan de kade. Uiteindelijk 
worden de bult, met zijn rustieke houten balustrade en met basalt beklede talud, en het terras van 
Bellevue, met de gietijzeren balustrade en basalten keermuur, verbonden tot één lange 
wandelboulevard.  
Het café Bellevue heeft tot 1974 bestaan. Toen is het gebouw afgebrand. Het restaurant 
Parkheuvel dat er voor in de plaats is gekomen, staat helaas niet centraal ten opzichte van het 
vlakke terras met de gietijzeren balustrade, maar in het midden van de totale wandelboulevard, 
waar het terras van voormalig Bellevue oploopt naar de bult. 
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De Ballentent 
Op de kade onder aan de Parkheuvel wordt aan het begin van de 20 eeuw een douanekantoortje 
gebouwd. Wanneer dit op gegeven moment zijn functie verliest wordt het een café. Dit café is nu 
de welbekende Ballentent. 
 

1900-1960 
In de periode 1900-1960 ondervindt Het Park veel schade: als gevolg van bombardementen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, door langdurige overstroming na de stormvloedramp van 1953 
en door enkele grote tentoonstellingen met veel bouwwerken die in het park worden 
georganiseerd (Ahoy over de haven en scheepsbouw, E55 over energie).  
Voor de E55 wordt de zuidelijke grenssloot gedempt zodat er een langgerekt glazen paviljoen op 
gebouwd kan worden. Er komen een kermis in Het Park en allerlei eettentjes waarvan Chalet 
Suisse is overgebleven. (Het oorspronkelijke houten chalet is later vergroot). Ook wordt het 
Heerenhuys opgeknapt en van zijn pleisterlaag ontdaan.  
Naast Chalet Suisse zijn de bruggen met de gebogen leuningen en de Noorse Kerk de 
belangrijkste toevoegingen aan Het Park in deze tijd. De Noorse Kerk (een Rijksmonument) stond 
oorspronkelijk aan de westzijde van het park en moet verplaatst worden voor de bouw van de 
Maastunnel (1934).  
Overigens moet er voor het Maastunnelcomplex ook een stukje van de bult van de Parkheuvel 
worden afgegraven en wordt het uitzicht vanaf de bult naar het westen over de rivier door het 
nieuwe ontluchtingsgebouw van de tunnel geblokkeerd.  
Tot slot van deze periode moet het houten tbc-gebouwtje worden vermeld dat in de jaren dertig 
ten noorden van het Heerenhuys wordt geplaatst, zodat patiënten hier op het gras kunnen 
genieten van de weldadige zon en buitenlucht. Op de plek van het tbc-paviljoen is later een 
bakstenen bedrijfsgebouw gezet, het huidige WOP-onderkomen. 
 

De Floriade van 1960 
In de Wederopbouwperiode wordt het duidelijk dat niet alleen de bebouwing, maar ook het 
stedelijk groen aandacht behoeft, in het bijzonder het gemaltraiteerde Park. Het plan wordt 
opgevat om in Het Park (en in het land van Hoboken aan de andere kant van de Westzeedijk) 
een tuinbouwtentoonstelling te organiseren en dit evenement aan te grijpen voor een grondige 
renovatie van Het Park. De landschapsarchitect Vroom is verantwoordelijk voor het 
totaalontwerp. Hoewel het de bedoeling is dat Het Park na afloop van de Floriade (waarvoor de 
Euromast werd gebouwd) in oude luister zal worden hersteld, worden feitelijk veel historische 
zaken uitgewist. Voorbeeld is het eerder genoemde pleintje ter hoogte van de muziektent.  
Er zijn ook elementen van de Floriade die na afloop in Het Park zijn gehandhaafd. Sommige 
elementen passen niet in het landschapspark, zoals enkele kaarsrechte paden. Andere 
functioneren niet meer, zoals een voormalig zonnig speelpleintje met een zandbak dat nu een 
donkere plek is. Weer andere zijn wegens gebrek aan voldoende beheergeld van karakter 
veranderd. Dit geldt vooral voor de door C.P. Broerse ontworpen heemtuin met de thema’s bos 
en veld. Dit deel van Het Park is nu geheel ‘bos’ en wordt niet meer als een heemtuin 
onderhouden. 
Er zijn ook bijzondere elementen van de Floriade over die nu bijna onlosmakelijk bij Het Park 
horen. Dit zijn de rododendronallee, de Oud Hollandse Tuin (een ontwerp voor een tuin in 18e 
eeuwse stijl) van landschapsarchitect J.H.R. van Koolwijk en de bloemtapijten aan de noordkant 
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van het Heerenhuys. Deze laatste zijn ook bedoeld om vanaf de in 1960 gebouwde Euromast te 
bekijken. 
Tot slot is heel belangrijk dat in het kader van de Floriade een groot grasveld ten zuiden van het 
Koetshuis is gerealiseerd. De samenvoeging van de twee parken is feitelijk in 1960 voltooid met 
de realisatie van dit nieuwe ‘hart’ van Het Park.  
 
 

 

 
Plan voor de Floriade van 
1960. 
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Net aangelegde 
(1960) Oud 
HollandseTuin. 
Rechts van de 
haag ligt de 
heemtuin.  
 

 
Fenomena en een vergeefse poging tot herstel 
In 1977 wordt Het Park onderdeel van het beschermde stadsgezicht Scheepvaartkwartier. Dit 
biedt echter niet voldoende bescherming aan het kwetsbare oude park. Dat blijkt wanneer in 1980 
Fenomena, een omvangrijke tentoonstelling over natuurkundige verschijnselen, wordt 
georganiseerd die grote schade aanricht aan het bomenbestand. In reactie op het massale 
afsterven van bomen neemt de gemeente zich voor een beheerplan te maken en in 1984 volgt 
het besluit tot restauratie/renovatie van Het Park. Het door dS+V gemaakte renovatieplan (Vibeke 
Scheffer e.a.) wordt niet volledig uitgevoerd. Geldgebrek wegens een zwakke economie gooit 
roet in het eten. 
Sindsdien is Het Park met te weinig geld beheerd en zijn ambities ten aanzien van het ontwerp op 
de achtergrond geraakt. De struikenlaag verdwijnt nagenoeg geheel uit de oostelijke helft van Het 
Park (waardoor de schilderachtigheid verdwijnt) en voor de bomen wordt een kwantitatief beheer 
gevoerd. Omdat bomen die uitvallen dikwijls worden vervangen door nieuwe bomen die min of 
meer op willekeurig plekken worden aangeplant, vertroebelt het landschappelijke ontwerp steeds 
meer. Ook doordat grootschalige evenementen als Dunya ieder jaar in Het Park plaatsvinden, 
staat de kwaliteit van Het Park permanent onder grote druk. 
 

Rijksmonument 
Velen maken zich zorgen over de situatie van Het Park. Het is de Tuinenstichting die in 2004 in 
actie komt en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verzoekt Het Park 
te Rotterdam aan te wijzen als beschermd Rijksmonument. Terwijl de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) werkt aan de procedures geniet Het Park zogenaamde 
‘voorbescherming’.  
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November 2010 is een positief besluit genomen en is Het Park een Rijksmonument. Voor het 
beheer van Het Park betekent dit dat het veel meer dan voorheen gericht moet zijn op het in 
standhouden van de cultuurhistorische waarden. 
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Bijlage 2  Zochersortiment bomen 

 
Jan David Zocher jr. en Louis Paul Zocher schreven geen boeken waarin zij hun favoriete 
sortiment toelichtten. Het globale sortiment dat zij toepasten, is afgeleid van inventarisaties die in 
het kader van verschillende projecten gedaan zijn. Omdat de Zochers meestal beplanting van 
hun eigen kwekerij in Haarlem gebruikten, zijn ook de catalogi van die kwekerij een nuttige 
informatiebron. Daarbij moeten we wel bedenken dat niet alles wat de Zochers kweekten ook 
door henzelf in landschapsparken werd gebruikt.  
Zolang er geen diepgaand onderzoek naar het sortiment van de Zochers is gedaan, moet er geen 
te beperkend sortiment worden voorgeschreven voor herstelplannen. Onderstaand sortiment is 
dan ook niet uitputtend, maar is bedoeld als leidraad.  
 
Het hoofdcriterium voor het toepassen van soorten en cultivars die niet in deze lijst voorkomen en 
ook niet in de uitgebreide digitale tabel op basis van de Zocher kwekerijcatalogi, is dat deze 
bekend waren in Nederland in de tijd dat de Zochers werkzaam waren. Om te weten wanneer 
soorten en cultivars in West-Europa werden geïntroduceerd, kan het standaardwerk Nederlandse 
Dendrologie van Dr. B.K. Boom worden gebruikt.  
Omdat Het Park niet alleen door de Zochers is ontworpen, maar ook door De Jongh en 
Vervooren, kan het sortiment qua tijd ‘opgerekt’ worden tot circa 1910.  
 
Het doel van de Floriade (1960) was Het Park in oude luister te herstellen, niet het uitbreiden of 
het moderniseren van het sortiment. Qua beplantingssortiment is de Floriade dus niet als een 
belangrijke ‘ontwerplaag’ aangemerkt. Moderne soorten en cultivars moeten daarom geleidelijk 
uit Het Park verdwijnen. 
 
Door Zochers veelgebruikte loofbomen = hoofdsoorten  loofbomen  
Acer campestre Spaanse aak  
Acer platanoides Noorse esdoorn 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 
Aesculus hippocastanum Witte paardenkastanje 
Alnus glutinosa Zwarte els 
Betula pendula Ruwe berk 
Betula pubescens Zachte berk 
Carpinus betulus Gewone haagbeuk 
Fagus sylvatica Beuk 
Fraxinus excelsior  Es 
Quercus petraea Wintereik 
Quercus robur Zomereik 
Robinia pseudoacacia Gewone acacia 
Tilia cordata Kleinbladige linde 
Tilia platyphyllos Grootbladige linde 
Tilia x europaea Hollandse linde 
Ulmus glabra Bergiep 
Ulmus minor Veldiep 
Ulmus X hollandica Hollandse iep  



 

Beheerplan      

Het Park  mei 2013   150 van 154 

 
 
 

Bij Zochers favoriete bijzondere soorten loofbomen 
Acer negundo Vederesdoorn 
Acer sacharinum Witte esdoorn 
Aesculus x carnea Rode paardenkastanje 
Ailanthus altissima Hemelboom 
Alnus glutinosa Lacianata Varenbladige els 
Castanea sativa Tamme kastanje 
Catalpa bignonioides Trompetboom 
Cornus mas Gele kornoelje boomvorm 
Fagus sylvatica x Bruine beuk (Europese klonen) 
Fagus sylvatica Laciniata Varenbladige beuk 
Fraxinus excelsior ' Pendula'  Treures 
Gleditschia triacanthos Valse Christusdoorn 
Gleditschia triacanthos Inermis Valse Christusdoorn (zonder doornen) 
Juglans regia Okkernoot 
Laburnum anagyroides Gouden regen 
Liriodendron tulipifera Tulpenboom 
Morus nigra Zwarte moerbei 
Ostrya carpinifolia Hopbeuk 
Platanus x acerifolia Gewone plataan 
Platanus orientalis Oosterse plataan 
Populus x canescens Grauwe abeel 
Populus nigra ' Italica'  Italiaanse populier 
Prunus cerasifera Kerspruim 
Prunus cerasus Zure kers 
Prunus cerasus Plena  Gevuldbloemige zure kers 
Prunus padus Vogelkers 
Quercus cerris Moseik 
Quercus rubra Amerikaanse eik 
Sophora japonica Honingboom 
 
Bij Zochers favoriete soorten naaldbomen 
Larix decidua Europese lariks 
Picea abies Fijnspar 
Pinus sylvestris Grove den 
Pseudotsuga menziesii Douglasspar 
Sequoia sempervirens Kustmammoetboom of Kustsequoia 
Taxus baccata Venijnboom of Gewone taxus 
THuja occidentalis Westerse levensboom 
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Bijlage 3 Beheer en onderhoud: maatregelen in de ve rschillende fasen 

De openbare buitenruimte bestaat uit verschillende voorzieningen, die gezamenlijk de beleving- 
en gebruikswaarde voor inwoners en gebruikers bepalen.  
Na aanleg wordt de buitenruimte beheerd en onderhouden. De onderhoudswerkzaamheden zijn 
divers: schoffelen en maaien, reparaties uitvoeren, herstellen, verzorgen en reconstrueren zijn 
enkele van de belangrijkste werkzaamheden. 
 

Onderhoud en beheer 
De onderhoudswerkzaamheden kunnen in drie categorieën onderscheiden worden: 
storingsonderhoud, periodiek onderhoud en renoverend onderhoud. Het onderscheid is 
gebaseerd op de cyclus waarin de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.  
 

Storingsonderhoud 
Storingsonderhoud bestaat uit kleinere reparatie- of schoonwerkzaamheden die meestal moeilijk 
planbaar zijn en niet uitgesteld kunnen worden in verband met veiligheidsaspecten. Voorbeelden 
van dergelijk onderhoud zijn vervangen kapotte stoeptegels, laaghangende takken snoeien, 
scheefstaande verkeersborden rechtzetten, etc. Het storingsonderhoud wordt uitgevoerd door de 
WOP (WijkOnderhoudsPloeg) van Gemeentewerken waar het heel betreft en door het BST 
(Buurtserviceteam) van Roteb waar het schoon betreft. De uitvoering van storingsonderhoud 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door meldingen van burgers die een storing in de 
buitenruimte doorgeven aan de gemeente via telefoon (14 010), internet of met de app 
BuitenBeter. 
 

Periodiek onderhoud 
Tot het periodiek onderhoud behoren onderhoudsmaatregelen die een terugkerende cyclus 
hebben; onderhoudswerkzaamheden die dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks of 
meerjaarlijks worden uitgevoerd. Als voorbeelden noemen we het vegen en reinigingen van de 
verharding, het maaien van grasvelden, het schoffelen van plantsoenen, het verwijderen van 
onkruid op verharding, het verwijderen van vuil uit watergangen, snoeien van bomen, enzovoort.  
 

Renoverend onderhoud 
Tenslotte onderscheiden we het renoverend onderhoud van de voorzieningen wat met name 
betrekking heeft op wegen, groen, water en kunstwerken. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het 
vernieuwen van een asfaltlaag of vernieuwen van de bestrating bij wegen. Ook plantsoenherstel 
kan nodig zijn bij een zodanige veroudering van beplanting of ondergrond, dat niet meer met het 
periodiek onderhoud kan worden volstaan. Baggeren van watergangen is eveneens periodiek 
onderhoud. 
 

Technisch beheer 
Naast onderhoud wordt het beheer van voorzieningen onderscheiden. Beheer en onderhoud 
liggen eigenlijk in elkaars verlengde. Allereerst wordt vastgesteld welke maatregelen noodzakelijk 
zijn om de gewenste kwaliteit van de buitenruimte te realiseren (beheer). De feitelijke uitvoering 
van deze maatregelen wordt onderhoud genoemd. Gemeentewerken voert het beheer uit in 
opdracht van het bestuur. Zij constateert welke maatregelen noodzakelijk zijn en adviseert het 
bestuur hier over. Het beheer zoals dat door Gemeentewerken wordt uitgevoerd, is in eerste 
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instantie gebaseerd op wat technisch gezien noodzakelijk is voor de buitenruimte en wordt dan 
ook technisch beheer genoemd. Wel wordt daarbij gekeken naar maatschappelijke, economische 
en demografische ontwikkelingen, maar de eerste invalshoek is de techniek. 
Deze beheerwerkzaamheden worden gefinancierd vanuit de kostenplaats Openbare Ruimte en 
Milieu (ORM, de zogenaamde beheervergoeding).  
Technisch beheer heeft in principe betrekking op de ongewijzigde instandhouding van de 
voorziening. Het kan soms gebeuren dat een bepaalde voorziening niet meer voldoet aan de 
gestelde eisen. In dat geval wordt gesproken over functioneel beheer. 
 

Functioneel beheer 
Na verloop van tijd kunnen de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd, dat het niet meer volstaat 
om de maatregelen te beperken tot het technisch beheer. Gewijzigde wensen op het gebied van 
gebruik kunnen aanleiding zijn tot een verdergaande ingreep in de vorm van een (geheel of 
gedeeltelijke) herinrichting van de buitenruimte. Dergelijke ingrepen vallen in de categorie 
functioneel beheer. 
 
Kwaliteit- of esthetisch beheer  
Tenslotte bestaat er de tendens om hogere eisen te stellen aan de representativiteit van de 
openbare ruimte. Dit heeft te maken met het gewenste imago van de stad. De representativiteit 
heeft te maken met diverse inrichtingsniveaus en hun toepassing binnen het stedelijk gebied. De 
inrichtingsniveaus zijn onderverdeeld in standaard en extra. De toepassing kan leiden tot 
stedelijke inrichtingsprojecten, die een uitstraling hebben, ver boven het gemiddeld niveau. Deze 
(her)inrichtingen vallen onder wat het kwaliteitsbeheer van de stad kan worden genoemd en 
kunnen ook gezien worden als onderdeel van het functionele beheer. 
 
De behoefte aan verbijzondering van stedelijke plekken ten aanzien van inrichting en beheer 
heeft invloed op de hoogte van de benodigde investeringen. Ook voor het beheer en onderhoud 
kan deze ontwikkeling consequenties hebben. In dit verband zijn door het centraal bestuur een 
aantal gebieden aangewezen waar een exclusievere buitenruimte (en bijbehorende 
investeringen) is toegestaan. Dit zijn de gebieden waar de inrichtingsniveaus ‘extra’ gelden.  
 

De uitvoering van projectmatig onderhoud 
Om de noodzakelijke maatregelen te bepalen stelt Gemeentewerken per deelgemeente integrale 
meerjarenplannen op. In deze meerjarenplannen worden de onderhoudswerkzaamheden voor de 
productgroepen wegen, groen, water, spelen en kunstwerken opgenomen voor een periode van 4 
jaar. Deze werkzaamheden zijn onder andere afgestemd op de geplande ORM-projecten, de 
projecten vanuit de voortgangsrapportage buitenruimte (voormalig B&I-projecten) en 
rioleringsprojecten. Het renoverend onderhoud aan wegen vloeit voort uit het systeem voor 
rationeel wegbeheer van Gemeentewerken en is doorgaans leidend voor de andere 
productgroepen (groen, water, spelen, kunstwerken). Dit systeem voor rationeel wegbeheer 
berekent wanneer welke wegen vanuit technisch en financieel oogpunt het beste kunnen worden 
opgeknapt. Deze uitkomsten worden vertaald naar de feitelijke meerjarenplanning, waarbij 
andere factoren dan een strikt technische benadering een rol spelen. In de beleving van 
bewoners of een deelgemeente kunnen straten een hogere urgentie krijgen dan het 
beheerprogramma aangeeft. 
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De onderhoudswerkzaamheden met het bijbehorende ongerief worden zoveel mogelijk 
geconcentreerd en op elkaar afgestemd binnen een bepaald gebied.  
 
Indien er naast technische veroudering ook sprake is van functionele veroudering, zijn de 
projectkosten voor herstel of herinrichting hoger dan wanneer er sprake is van ongewijzigde 
omstandigheden. Naast de reguliere budgetten voor onderhoud wordt dan gebruik gemaakt van 
investeringsgelden met een specifiek doel (Investeringen Buitenruimte, Stedelijke Vernieuwing, 
Wijkaanpak, subsidies van de Stadsregio etc.). 
 
Er bestaat een spanningsveld tussen de technisch noodzakelijke, de maatschappelijk gewenste 
maatregelen en de beschikbare middelen.  
Gemeentewerken is in eerste instantie verantwoordelijk voor het technisch beheer en dS+V voor 
het functioneel beheer. Hierbij moet rekening gehouden worden met andere actoren in de 
buitenruimte (o.a. OBR, RET). Dit betekent dat de discussie over budgettaire en 
inrichtingsaspecten tussen meerdere partijen wordt gevoerd. In de praktijk leidt deze discussie er 
soms toe dat als compromis toch periodiek functionele verbeteringen worden uitgevoerd ten laste 
van het onderhoudsbudget.  
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