
 

Q&A Het Park - Programma van Eisen 
Donderdag 18 februari organiseerde de gemeente Rotterdam een digitale 

informatiebijeenkomst over het aangepast programma van eisen en de nieuwe werkwijze. De 

vragen die tijdens deze bijeenkomst zijn gesteld door de aanwezigen, zijn samen met de 

antwoorden in dit document opgenomen. Heeft u vragen of opmerkingen over dit document? 

Stuur dan een mail naar het projectteam via HetParkSO@rotterdam.nl.  
 

Algemeen  
 

Wordt Het Park opgehoogd tijdens de renovatie? Het reliëf van Het Park wordt zoveel 

mogelijk hersteld. Op plaatsen waar we ophogen houden we rekening met de ligging van de 

boomwortels. Daarnaast onderzoeken we methoden om de waterhuishouding te verbeteren, 

waardoor we nieuwe verzakkingen proberen te verminderen. 

 

Hoe krijgt de (beeld)kwaliteit van de Nieuwe Maas een plek in de renovatie van Het 

Park? Het Park is een belangrijk icoon aan de Maas. Vanaf het balkon van Het Park heb je 

prachtig zicht op het water. We gaan deze zichtrelatie verbeteren door zichtlijnen te creëren 

richting het balkon. Ook de visuele verbinding bij de zuidoostelijke entree willen we 

verbeteren. Beplanting helpt om deze zichtlijnen te sturen.   

 

De waterstand in Het Park is erg belangrijk voor flora en fauna, zowel in droge als natte 

periodes. Wordt er in de renovatie aandacht geschonken aan klimaatmaatregelen die 

hiermee samenhangen?  We willen de waterkwaliteit van Het Park verbeteren. Nu stroomt 

er bij een hoge waterstand nog water uit de relatief brakke Maas het Park in. We gaan meer 

duikers (ondergrondse verbindingen van de waterpartijen) maken. Ook onderzoeken we de 

mogelijkheid om gefilterd water vanuit het EMC naar Het Park te laten instromen. 

 

Kunnen de bewoners en Rommelaars (schoonmaakploeg) worden betrokken bij het 

beheer van de buitenruimte? Projectmanager Iris van der Lee gaat graag in gesprek met 

degene die dit heeft aangedragen tijdens de digitale informatiebijeenkomst. 

 

In de zomer wordt Het Park intensiever gebruikt. Hoe houden jullie hier rekening mee 

tijdens de renovatie? Door Corona gingen festivals niet door. Afgelopen jaar waren we 

vooral in het zuidelijk gebied aan het werk, waar minder mensen komen. We zien wel dat Het 

Park steeds meer gebruikt wordt door mensen die een wandelingetje maken. We renoveren 

Het Park gefaseerd. Dat betekent dat we niet alle gebieden tegelijk aanpakken. We zijn nu 

druk bezig met het schiereiland, gebied 10. Ook bereiden we de gebieden 1 en 7, aan de 

noordkant voor. De planning is om hier ná de zomer aan de slag te gaan.  

 

Hoe wordt er aan de broedende reigers gedacht? De reigers in Het Park broeden het hele 

jaar door. Alleen in december en januari niet. Bij drukke festivals kunnen we het paadje onder 

de reigerboom afsluiten zodat de dieren niet verstoord worden. 

 

Wat wordt er gedaan tegen verloedering van de buitenruimte (nabij horeca)? 

Dit is bij ons in beeld. Handhaving staat hoog op de agenda. 

 

Wordt er nagedacht over het doortrekken van het Park naar het zuiden tot aan de 

Nieuwe Maas? De Parkkade is onderdeel van een grotere lijn langs de Maas. Het Park wordt 

dus niet doorgetrokken. Op termijn zal de gemeente de Parkkade vergroenen, dit is echter 

een ander project en is daarmee geen onderdeel van de renovatie van Het Park. 
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Speelplekken 
 

Kan de speeltuin meegenomen worden in de renovatie van Het Park? 

We gaan geen aparte speeltuin aanleggen in Het Park. Wel kunnen we 

spelaanleidingen integreren. De meer natuurlijke zone aan de westkant van Het Park 

biedt hier bijvoorbeeld ruimte voor. Er is al een wiebelbrug. We staan open voor 

nieuwe ideeën. Stuur daarvoor een mail naar ons mailadres: HetParkSO@rotterdam.nl  

 

Is het een overweging om bijvoorbeeld gunnera toe te passen aan de waterzijde? Dit 

biedt ook voldoende schuilruimte. We zullen dit idee meenemen in het ontwerp. Ook hier 

geldt: Het Park is een Rijksmonument. Bij de renovatie van Het Park staan de waarden van 

Zocher centraal. 

 

TBC-gebouw 
 

Hoe wordt het TBC-gebouw meegenomen in de renovatie van Het Park?  

Het TBC-gebouw / Parkpaviljoen wordt gerenoveerd. Het krijgt een maatschappelijke 

functie. Hier zit het parkmanagement, is informatie over Het Park beschikbaar en is ruimte 

voor kleine tentoonstellingen. Ook komt hier een openbaar toegankelijk toiletvoorziening. 

 

Baden Powel(laan) 
 

Wanneer wordt de Baden Powellaan afgesloten tijdens de renovatie van Het Park? | 

De ambitie is om Het Park af te sluiten voor (doorgaand) autoverkeer. We onderzoeken 

momenteel de mogelijkheden hoe we dat kunnen realiseren. Er zijn op dit moment nog geen 

concrete plannen. 

 

Wat gaat er gebeuren met het borstbeeld van Baden Powel? In 2015 is dit borstbeeld 

helaas gestolen. Er zijn geen plannen voor vervanging door een nieuw borstbeeld. 

 

Bollenveld 
 

Wat gaat er gebeuren met het bollenveld in Het Park? Het bollenveld komt niet uit het 

historische ontwerp van de Zochers. Het is een reliek van de Floriade. Net als de oud-hollande 

tuin en de rododendron allee. Ook deze elementen geven sfeer aan Het Park. We gaan het 

bollenveld behouden, maar wel met een andere invulling dan nu. We zijn nog aan het 

onderzoeken welke invulling precies, maar we denken bijvoorbeeld aan een bollenveld met 

gedurende het jaar verschillende bloeiperiodes. Ook zal het TBC Parkpaviljoen meer naar dit 

veld geopend worden, zodat het beter tot zijn recht komt. Daarnaast worden in verschillende 

plantvakken (stinzen-) bollen aangeplant.   
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Parkhaven 
 

Welke invloed heeft de bouw van Parkhaven op de ecologische en 

landschapswaarde van Het Park? Het Park is onderdeel van de groenstructuur in de 

stad. De verbinding ligt vooral naar het noorden, met Historische tuin Schoonoord en 

het Museumpark. Meer groen in de omgeving zal de ecologische waarde versterken. 

De bouw van Parkhaven ligt aan de overzijde van de Maastunnel. Het Park is als een 

strak geheel vormgegeven, met duidelijke randen. De rand aan de west-zijde is dicht 

beplant. Dit zorgt ervoor dat Parkhaven een heel ander gebied is dat los staat van Het 

Park. De hoogte van de torens is dusdanig gekozen dat de contour van de gebouwen 

alleen in de winter zichtbaar is. Overigens zijn er vanuit Het Park al meerdere 

gebouwen zichtbaar. Het is een park in de stad. Met de ontwikkeling van Parkhaven 

ontstaat ook de kans om Parkhaven te vergroenen. Zo kan ook een groene verbinding 

naar het westen worden gemaakt.  

 

Hoe verhoudt de ontwikkeling van Parkhaven zich ten opzichte van de renovatie 

van Het Park? De ontwikkeling van Parkhaven is een ander project dan de renovatie 

van Het Park en staat in principe los van elkaar. Uiteraard stemmen we wel goed met 

elkaar af en bekijken we bijvoorbeeld of de entree aan de west-zijde nog wel goed 

aansluit bij een eventueel nieuwe voetgangersbrug over de Maastunnel. 

 

Hoe verhoudt de ontwikkeling van het Tuschinskipark zich ten opzichte van de 

renovatie van Het Park? Het Tuschinskipark is het nieuw aan te leggen park aan de 

Coolhaven. Ook dit is een ander project. Met de komst van Little C zullen er een hoop 

nieuwe bewoners naar Rotterdam komen. Zij zullen naast het Tuschinskipark ook 

gebruik maken van Het Park. We onderzoeken of de looproutes en entree goed 

aansluiten met deze ontwikkeling. Ook zullen we de aansluiting met andere projecten, 

zoals het gebied rondom het EMC en de ’s Gravendijkwal goed afstemmen. 

 

Wordt er al gedacht aan een extra brug ter hoogte van het kunstwerk De Verloren 

Parel? Er komt geen extra brug in Het Park. Voor de bereikbaarheid in Het Park is het 

niet nodig. Een brug naar de westkant van Het Park ter hoogte van het kunstwerk zou 

bovendien de lange historische zichtlijn over het water naar het Herenhuis verstoren. 
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