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AANLEIDING
Rotterdam loopt internationaal voorop als het gaat 
om klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Binnen het 
Rotterdam Climate Initiative (RCI) wordt ambitieus 
ingezet om de CO2 uitstoot met 50% te verminde-
ren ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd wordt er-
kend dat het klimaat nu al verandert. Daarom wordt 
ook de bestaande stedelijke omgeving aangepast 
aan klimaatverandering. Binnen het programma 
Rotterdam Climate Proof (RCP) wordt intensief 
met kennisinstellingen samengewerkt om kennis te 
ontwikkelen om de stad aan te passen. Daarnaast 
worden voorbeeldprojecten uitgevoerd zoals groene 
daken en waterpleinen om wateroverlast door steeds 
intensievere regenval tegen te gaan. 

Rotterdam wil een aantrekkelijke vestigingslocatie 
zijn voor bewoners en bedrijven. Ook wil de stad 
hoogopgeleide bewoners langer aan zich binden. 
Waterplan 2, de stedelijk watervisie van de gemeen-
te Rotterdam en de drie betrokken waterschappen, 
laat zien dat water hier uitstekende kansen voor 
biedt. Binnen het samenwerkingsverband Stadsha-
vens werken de gemeente Rotterdam en Havenbe-
drijf Rotterdam NV samen aan de transformatie van 
de stadshavens. Nu de industriële- en havenactivitei-
ten steeds meer naar de Tweede Maasvlakte zullen 
verplaatsen, ontstaat hier een interessant woon- en 
werkgebied aan het water. Daarnaast heeft de minis-
ter van VROM begin mei het initiatief ondersteund 
om van de Rotterdamse Stadshavens een duurzame 
proeftuin te maken.

Drijvend bouwen sluit uitstekend aan bij de hierbo-
ven beschreven visie. Het is een manier om fl exibel 
om te gaan met de effecten van klimaatverandering, 
het stelt Rotterdam in staat een brug te slaan tus-
sen haven en stad en biedt kansen om aantrekkelijke 
woon- en werkomgevingen te creëren in het oude 
havengebied. Op den duur zullen complete drijven-
de, klimaatrobuuste en duurzame stadsdelen verrij-
zen in de Stadshavens. Iedere wijk begint echter met 
één gebouw. Dit rapport brengt de haalbaarheid van 
een drijvend demonstratieproject in de Stadshavens, 
de Rotterdam WaterDemo, in kaart. Uitvoering van 
dit project leidt tot het ontwikkelen van unieke ken-
nis die als voorbeeld zal dienen voor deltagebieden in 
de hele wereld. Daarnaast zal dit project een attractie 
zijn voor toeristen en bezoekers van Rotterdam.

Inleiding
ONDERZOEKSVRAGEN
In dit rapport worden twee onderzoeksvragen in 
kaart gebracht:

1.  Welke Stadshavens zijn op korte termijn geschikt 
voor een drijvende WaterDemo?

2.  Welke drijvende functies zijn het meest kansrijk 
op deze potentiële locaties?

PLANGEBIED
Het plangebied voor de drijvende WaterDemo om-
vat het gebied van Stadshavens Rotterdam. Ook de 
havens van het Lloydkwartier, die zich welliswaar 
buiten Stadshavens bevinden, zijn meegenomen in 
het onderzoek. In dit plangebied is onderzocht wat 
de meest kansrijke locaties voor een drijvende Wa-
terDemo zijn. 

LEESWIJZER
De uitgevoerde LocatieScan is onderverdeeld in twee 
fasen. Allereerst is door middel van een randvoor-
waardenonderzoek een shortlist van mogelijke loca-
ties opgesteld. Daarna zijn met behulp van criteria 
en een functieonderzoek de drie meest kansrijke lo-
caties bepaald. Kortom: randvoorwaarden scheppen 
het kader van mogelijkheden en met behulp van de 
criteria kan vervolgens een waardeoordeel worden 
toegekend aan de verschillende eigenschappen van 
een gebied. 

Deze opzet vertaalt zich als volgt naar de indeling: 
In hoofdstuk 2 worden aan de hand van randvoor-
waarden een ‘short list’ van potentiële locaties voor 
een WaterDemo opgesteld. De  geselecteerde ha-
vens worden vervolgens in hoofdstuk 3 getoetst 
aan verschillende criteria om een afweging te maken 
tussen de potentiële havens. In hoofdstuk 4 worden 
ook functies meegenomen in de analyse en tot slot in 
Hoofdstuk 5 worden conclusies gegeven. Hoofdstuk 
6 behandeld overige relevante data.
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BESCHIKBAARHEID

De locatie dient binnen een jaar beschikbaar te 
zijn voor het plaatsen van een drijvend object. Er 
wordt hierbij rekening gehouden met de beno-
digde afmetingen van het gebouw.

De beschikbaarheid van de havens is bepaald op ba-
sis van de volgende facetten:

•  eigendom & lopende huurcontracten

•  vaarroutes, havenactiviteit en ligplaatsen

•  visies en lopende herontwikkelingsprojecten 

•  evenementen en tijdelijke functies van de havens

De beschikbare havens die voldoende ruimte heb-
ben voor de WaterDemo zijn in onderstaand fi guur 
weergegeven. Voor een uitgebreide analyse van de 
havens wordt verwezen naar bijlage 1.

2. Randvoorwaarden
Het plangebied is eerst getoetst aan een reeks van algemene eisen en randvoor-
waarden: de locatie dient op korte termijn beschikbaar te zijn; de diepte moet toe-
reikend zijn en er wordt rekening gehouden met ecologische zones en transport van 
gevaarlijke stoffen. Nog los van de vraag of het wenselijk, praktisch of fi nancieel 
haalbaar is, wordt in dit hoofdstuk opgesomd in welke havens mogelijkheden zijn. 

MINIMALE DIEPTE

De diepte van de haven dient tenminste 2 meter 
te bedragen.

De minimale diepte van de locatie moet voldoende 
zijn voor de diepgang van de WaterDemo. Voor een 
gebouw van vier verdiepingen met lichtgewicht drijf-
lichaam is een minimale diepgang van circa 1,5 me-
ter vereist. Bij normale waterstanden moet de reste-
rende afstand tot de bodem voldoende zijn voor de 
doorstroom van water, bij extreem laag water mag 
deze marge overschreden worden.

De minimale waterdiepten zijn in kaart gebracht in 
fi guur 3a. Hierin is het minimale peil zo gekozen dat 
de overschrijdingskans minimaal is tijdens de levens-
duur van het gebouw (<0.001/jaar). De ondiepe ge-
bieden zijn samengevat in fi guur 3b. Rode gebieden 
zijn ongeschikt; in oranje gebieden dient aandacht te 
worden besteed aan de diepgang van het gebouw.

Figuur 1 Beschikbare gebieden
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Figuur 3 Kritieke waterdiepten

Figuur 2 Diepte bij minimale waterstanden
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ECOLOGIE

De locatie voor het drijvende object kan niet 
worden gevestigd in een door natuur wet- en 
regelgeving beschermd gebied.

Het projectgebied mag geen onderdeel uitmaken 
van de Natura 2000 gebieden, beschermde natuur-
monumenten, wetlands, nationale landschappen, 
nationale parken en de ecologische hoofdstructuur. 
Wanneer een gebied wel onder een van deze noe-
mers valt, dan heeft dit grote consequenties voor de 
haalbaarheid van de WaterDemo.

Het rivierengebied van de nieuwe Maas wordt ge-
rekend tot de ecologische hoofdstructuur. Projecten, 
plannen en activiteiten die mogelijk een negatief ef-
fect hebben op dit beschermde gebied zijn vergun-
ningsplichtig en dienen natuurschade te compense-
ren. De ecologische verbindingszone bevindt zich 
echter alleen in de route van de Nieuwe Maas en niet 
in de havens (zie fi guur 4). Deze randvoorwaarde zal 
dan ook geen belemmering vormen.

GEVAARLIJKE STOFFEN

De locatie voor het drijvende object mag niet 
binnen een veiligheidscontour van 25 en 50 meter 
van de hoofdvaarweg gesitueerd worden. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen is slechts toege-
staan in Petroleumhavens en op de Nieuwe Maas. 
Om risico’s te beperken zijn om deze gebieden vei-
ligheidscontouren aangegeven (zie fi guur 5). Deze 
contouren dienen te zijn ingericht als bebouwings-
vrije ruimte. 

In de Eem- en Waalhaven is daarnaast nog sprake 
van plaatsgebonden risico (pr) en groepsrisico (gr). 
Deze concentreert zich rondom een aantal risico-
volle bedrijfsterreinen. Hoewel de WaterDemo, als 
beperkt kwetsbaar object, mag afwijken van deze 
norm, dient het aangewezen bevoegd gezag hier-
over uitsluitsel te geven.

> externeveiligheid_circulairerisiconormering

Figuur 4 Beschermde gebieden
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Figuur 6 Risicocontouren

Figuur 5 Veiligheidscontouren transport gevaarlijke stoffen
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2.1. Short list van potentiele locaties

In fi guur 6 zijn alle randvoorwaarden bijeen gebracht 
en ontstaat zo een beeld van de mogelijke locaties. 
Deze bevinden zich in de volgende havens:

•   Rijnhaven
•   Maashaven
•   Waalhaven Oostzijde
•   St. Jobshaven / Schiehaven (Lloydkwartier)
•   Merwehaven
•   Dokhaven (RDM terrein)

In de fi guur zijn de kritieke diepten (rood, oranje) 
en veiligheidscontouren voor het transport van ge-
vaarlijke stoffen (groen) meegenomen. De veilig-
heidscontouren interfereren slechts bij het RDM en 
het Lloydkwartier en de diepte kan een probleem 
vormen bij de Waal- en Maashaven. Hoogbouw, 
afgezonken verdiepingen en zwaardere constructies, 
worden op deze plaatsen afgeraden.

Als het plangebied wordt getoetst aan alle randvoorwaarden tezamen, blijven er 
een aantal mogelijke locaties over, waar een WaterDemo project kan worden ge-
realiseerd. Deze ‘short list’ van potentiele locaties dient als uitgangspunt voor het 
verdere onderzoek. 

| RANDVOORWAARDEN

Figuur 7 Potentiele locaties
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Allereerst is een selectie gemaakt van eigenschappen 
die van belang zijn bij de keuze van een geschikte 
locatie voor een drijvende functie. Deze criteria zijn 
geselecteerd omdat zij invloed hebben op één van de 
volgende facetten:

de leefbaarheid van het gebied voor gebruikers 1. 
en bezoekers (o.a. geluidsoverlast, golven, water-
kwaliteit);

technische complexiteit die van invloed is op de 2. 
haalbaarheid en kosten (o.a. peilfl uctuatie, toe-
gankelijkheid van de haven);

vermarktbaarheid en waarde van het gebied3.  (o.a. 
bereikbaarheid, voorzieningen, omgevingskwali-
teit);

aansluiting bij locale gebiedsvisies en plannen.4. 

3. Criteria
Om een afweging te maken welke drie locaties het meest geschikt zijn voor de 
WaterDemo (de drie hot-spots) wordt een multicriteria analyse toegepast. De 
‘short list’, bestaande uit zes potentiele locaties die aan de hand van de rand-
voorwaarden zijn geselecteerd, zijn getoets aan een set relevante criteria.

De criteria zijn onderverdeeld in technische, ruimte-
lijke en economische thema’s (zie tabel). Gebiedsei-
genschappen die voor alle havens gelijk zijn, zoals 
peilfl uctuatie, waterkwaliteit, bodemgesteldheid en 
doorstroming, zullen in de vergelijking van de ver-
schillende havens geen rol spelen en zijn daarom niet 
meegenomen in de multicriteria analyse. Zij zijn wel 
terug te vinden in bijlage 2.

Criteria

Ruimtelijk • PLANOLOGIE EN VISIE
• OMGEVINGSFACTOREN
   - voorzieningen
   - wijkbeheer
   - sociale veiligheid
   - uitzicht
• BEREIKBAARHEID
   - auto
   - ov
• GENTRIFICATION

Technisch • HAVENACTIVITEIT (GELUID, GOLVEN)
• VERPLAATSBAARHEID WATERDEMO
• GOLFHINDER
• MAXIMALE DIEPGANG

Economisch • MARKT
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PLANOLOGIE EN VISIE
De mate waarin de WaterDemo past in de visie voor 
een (deel)gebied is van groot belang voor het sla-
gen van het project. Als het project erg afwijkt is de 
kans groter op zowel functionele als beleidsmatige 
hindernissen. Plannen en visies uit de volgende do-
cumenten zijn geïnventariseerd:

- Stadvisie Rotterdam 
   ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030

- Stadshavens Rotterdam
   Uitvoeringsprogramma 2007 - 2010

- Creating on the Edge 
   koersdocument Stadshavens

- Lopende herontwikkelingsprojecten
   (o.a. RDM Campus, Wilhelminapier, Katendrecht,
    Lloydkwartier, Bospolder / tussendijken)

Hieruit is geconcludeerd dat de Rijn- en Maashaven 
en de havens van het Lloydkwartier en het RDM ter-
rein momenteel, of op korte termijn, worden heront-
wikkeld. De overige havens worden pas over 15-25 
jaar herontwikkeld. Drijvende ontwikkeling past goed 
in de visie van de Rijnhaven, het RDM terrein en op 
termijn ook de Maashaven (drijvende woningen). In 
het Lloydkwartier en de Heijsehaven is dit niet het 
geval. Op deze locaties zou realisatie van een Water-
Demo de huidige plannen ernstig compliceren.

 OMGEVINGSFACTOREN | VOORZIENINGEN

Voor de potentie van een locatie spelen de aanwe-
zige voorzieningen een rol. Elke toekomstige functie 
heeft behoefte aan omringende voorzieningen. Zo 
speelt bij winkels de nabijheid van woningen een 
grote rol voor de afzetmarkt en zijn voor een kan-
toor- of recreatiefunctie juist parkeerplaatsen belang-
rijk. Andersom zijn parkeerplaatsen gediend bij grote 
bedrijvigheid en/of piekbelastingen. Ook kunnen 
aanwezige voorzieningen als trekker dienen waar-
door de locatie vaker wordt bezocht. Zo versterken 
restaurants en andere leisure functies elkaar.

Op de bijgevoegde kaart zijn de locaties van super-
markten, groenvoorziening, restaurants, bioscopen/
theaters, evenementen terreinen,  hotels en groot-
schalige parkeervoorzieningen aangegeven. Voor 
de havens afzonderlijk wordt voornamelijk gekeken 
of de voorzieningen op het terrein aanwezig zijn en 
binnen een straal van 1 kilometer liggen. 

De meer centraal gelegen havens, in Kop van Zuid 
en het Lloydkwartier, kennen reeds goede voorzie-
ningen; de Waalhaven nauwelijks. Uiteindelijk zal 
het vooral van de functie afhangen welke voorzie-
ningen gewenst zijn.

3.1. Ruimtelijke criteria

Figuur 8 Voorzieningen
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kelcentra of kantorenlocaties, evenals bij evenemen-
tenterreinen, is goede bereikbaarheid een pre. De re-
sultaten zijn samengevat in de onderstaande tabel.

GENTRIFICATION
De bouw of aanwezigheid van een markant bouw-
werk, kan van grote betekenis zijn voor de ontwikke-
ling van een gebied. De trekkersfunctie hiervan kan 
zorgen dat een herontwikkelingsproces eerder van 
de grond komt en beter slaagt. Wat betreft de Wa-
terDemo kan de vraag worden gesteld: wat voegt 
het object toe aan de ontwikkeling van het gebied? 
Voor het havengebied is in kaart gebracht welke ico-
nische bouwwerken in staat zijn een dergelijke func-
tie vervullen

OMGEVINGSFACTOREN | UITZICHT 
Het uitzicht, of esthetische waarde is bepalend voor 
de kwaliteitsbeleving van locaties. Een robuuste, 
drukke haven trekt een andere functie of gebruiker 
aan dan een hightech kantorenpark of groenvoorzie-
ning. De gewenste omgeving, en de mate waarin dit 
meespeelt, is sterk afhankelijk van de functie. 

OMGEVINGSFACTOREN | WIJKBEHEER
De staat van onderhoud van een wijk heeft invloed 
op verschillende factoren. Wijken waar het beheer 
goed is geregeld worden over het algemeen als veili-
ger ervaren. Daarnaast heeft de staat van onderhoud 
ook invloed op de representativiteit van de locatie. 
De mate van beheer heeft invloed op de ruimtelijke 
kwaliteit. Sommige functies stellen hogere eisen, in 
een havengebied ligt het benodigde niveau lager 
dan in een winkel of kantoren gebied. De gegevens 
zijn gebaseerd op de Rotterdamse Veiligheids-index.

OMGEVINGSFACTOREN | SOCIALE VEILIGHEID
Veiligheid is op verschillende manieren van invloed 
op de waarde van de locatie. Zo kan een onveilig ge-
voel ontstaan, gaat de representativiteit van de buurt 
achteruit en wordt de omgeving minder aantrekke-
lijk voor vestiging en bezoek van toeristen. Vooral 
in de avonduren, of met senioren als doelgroep, zijn 
onveilige locaties ongunstig. De gegevens zijn geba-
seerd op de Rotterdamse Veiligheidsindex 2008.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van een locatie, draagt bij aan de 
waarde voor potentiële investeerders. Bij grote win-

Figuur 9 Markante bouwwerken
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HAVENACTIVITEIT 
De (geplande) havenactiviteiten en vaarroutes zijn 
belangrijk bij het beoordelen van de geschiktheid van 
het gebied. Er moet een afweging worden gemaakt 
of er ruimte is voor bebouwing op het water. Daar-
naast kunnen havenactiviteiten overlast met zich 
meebrengen: de scheepvaart produceert bijvoor-
beeld golven en geluid. In de fi guren is te zien waar 
op dit moment bedrijven gevestigd zijn, en hoeveel 
geluid zij produceren. 

Vooral het Lloydkwartier en de Dokhaven scoren 
goed wat betreft havenactiviteit. In de Rijnhaven 
moet rekening worden gehouden met een tweetal 
bedrijven. De overige havens zijn nog volop in bedrijf 
en zijn hierdoor minder geschikt.

GOLFHINDER
Golfontwikkeling heeft invloed op de mate van dei-
ning van gebouwen op het water. Kleine gebouwen 
(zoals woningen), met een beperkt drijfoppervlak, 
zullen hiervan de meeste last ondervinden. De golf-
hoogte van boeggolven is vooral afhankelijk van de 

waterdiepte en de vaarsnelheid. De vorm van de 
haven zal uiteindelijk bepalen hoeveel overlast er is 
van de hoofdvaarroute (de Nieuwe Maas). Zo zal 
in een relatief open havenbekken, zoals Dokhaven, 
veel golfontwikkeling zijn, terwijl in de Maashaven 
boeggolven van de hoofdvaarroute nauwelijks van 
invloed zijn.

VERPLAATSBAARHEID WATERDEMO
Het bespaart kosten en tijd om de WaterDemo in 
een loods of werf te produceren en vervolgens te 
verslepen naar de gebruikslocatie. Het is in dat geval 
noodzakelijk dat de haven de komende tijd toegan-
kelijk blijft. Op de langere termijn kan het wenselijk 
zijn de drijvende functie te kunnen verplaatsen naar 
een andere locatie vanuit het oogpunt van fl exibili-
teit.

De Rijnhaven is wat betreft verplaatsbaarheid zeer 
ongunstig, aangezien deze op korte termijn wordt 
voorzien van een fi etsersbrug. Hierdoor zal de toe-
gang tot de haven ernstig worden ingeperkt. De 
doorgang van de brug wordt circa 25 meter. 

3.2. Technische criteria

Figuur 10 Havenbedrijven in Rotterdam Stadshavens
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MAXIMALE DIEPGANG
Hoewel diepgang al is meegenomen als randvoor-
waarde speelt dit ook mee als criteria. In geringe 
diepten van 2 tot 3 meter kan namelijk wel drijvend 
gebouwd worden, maar niet zonder consequenties. 
De maximale diepgang heeft invloed op de vorm en 
functie van het gebouw, de drijfconstructie en hier-
mee ook de kosten. 

Dit thema speelt vooral in de Rijn- en Waalhaven (zie 
fi guur 3b), waar de minimale diepte wordt geschat 
op respectievelijk 3 meter en 2 meter.

MARKT
In het kader van het onderzoek zijn verschillende 
marktpartijen benaderd over de potenties van de 
Rotterdamse haven voor drijvende ontwikkeling. 
Hieruit kwamen enkele belangrijke conclusies naar 
voren:

• De centraal gelegen havens worden gekwalifi -
ceerd als meest geschikte locatie voor ontwikke-
ling. Het zuidwestelijke deel van Rotterdam is in 
dit kader minder aantrekkelijk.

• Prominente gebieds-trekkers (iconen) zijn nodig 
om meer westelijke havens succesvol te heront-
wikkelen. Dit gebeurde al eerder bij de ontwikke-
ling van de Rijnhaven rondom Hotel New York.

• Verspreide eigendommen van het gebied maakt 
ontwikkeling complexer

• Veelheid aan verschillende belangen maakt ont-
wikkeling complexer

• Woningbouw is in dit gebied moeilijker te realise-
ren dan andere functies omdat hiervoor een stren-
gere regelgeving geldt.

3.3. Economische criteria

Figuur 11 Geluidsproductie havenindustrie
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De volgende functiecategorieën zijn geanalyseerd:

1) LEISURE/EXPOFUNCTIE
• (Openlucht) zwembad

• Spa/Wellness

• Sportfaciliteiten

• Evenemententerrein, podium, disco

• Expofunctie

• Casino

• Nautisch centrum (boothuis, marina, duikcentrum)

2) HORECA
• Restaurant

• (Grand) Café

• Hotel

3) KANTOREN
• Kantoren

• Conferentiecentrum

• Vergadercentrum

4) SHOPPING
• Winkelcentrum

• Megastore

5) PARKEREN
• Parkeergarage

4. Functieanalyse
Aangezien de geschiktheid van een gebied sterk afhankelijk is van de functie 
die de WaterDemo zal vervullen, is de multicriteria-analyse uitgevoerd voor 
verschillende functies. De weegfactoren van de verschillende criteria zijn hierbij 
per functie opnieuw bepaald.

Om te onderzoeken hoe de functies op de geselec-
teerde locaties tot hun recht komen zijn de criteria 
per functie verschillend gewogen. Een horecafunc-
tie heeft bijvoorbeeld meer belang bij goede omge-
vingsfactoren dan de andere functies, maar goede 
bereikbaarheid heeft hier minder prioriteit.

Er is met behulp van de multicriteria analyse onder-
zocht welke locaties geschikt zijn voor welke drij-
vende functies. Omdat de belangrijkste criteria per 
functie verschillen, zijn de criteria per functie ver-
schillend gewogen. De uitkomsten (weergegeven in 
onderstaande tabel) zijn niet bedoeld om de beste 
locatie voor de WaterDemo aan te wijzen, maar ge-
ven slechts aan welke locaties geschikt zijn voor een 
bepaalde functie.

Drijvende functie Meest geschikte locatie

1 2 3

Leisure/Expofunctie Rijnhaven Lloydkwartier RDM

Horeca Rijnhaven Lloydkwartier RDM

Kantoor Rijnhaven Waalhaven Lloydkwartier

Shopping Rijnhaven Lloydkwartier Maashaven

Parkeren Rijnhaven Waalhaven Lloydkwartier
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De belangrijkste overwegingen bij deze vergelijking, 
worden hieronder per functie besproken.

LEISURE/EXPORUIMTE
Bij de gemeente Rotterdam was aanvankelijk het 
idee om het Feyenoord stadion en de Ahoy te ver-
plaatsten naar de havens (plan World Port Plaza). 
Een van de belangrijkste knelpunten was de slechte 
bereikbaarheid via het openbaar vervoer. De locaties 
zouden de piekbelasting die grote evenementen ver-
oorzaken niet aankunnen om dat de metrostations 
over het algemeen te ver verwijderd liggen en het 
busvervoer ondervertegenwoordig is. Een kleinscha-
ligere publieke functie, zoals een drijvend zwembad, 
een congrescentrum of bezoekerscentrum in com-
binatie met kunst en dergelijke, zou wellicht beter 
tot zijn recht komen in Stadshavens. Een dergelijke 
functie kan tevens dienen als trekkerfunctie: een af-
trap voor de ontwikkeling van het achterliggende 
gebied. 

HORECA
Vooral in de recent ontwikkelde gebieden Kop van 
Zuid en Lloydkwartier liggen kansen voor nieuw ho-
reca-aanbod. Op het RDM terrein is de afzetmarkt 
op dit moment nog gering, maar daar kan de ko-
mende jaren verandering in komen met de realisatie 
van woon/werkeenheden en de RDM campus. Een 
belangrijke factor bij een restaurant is de kwaliteit 
van de omgeving. Bij hotels spelen centrale ligging 
en bereikbaarheid een rol.

KANTOREN
Voor kantorenlocaties zijn in Rotterdam vooral het 
centrum en het noordoosten aantrekkelijk. Hier zijn 
dan ook de meeste kantoren gevestigd. Het noor-
delijke deel van Rotterdam wordt gerekend tot de 
Randstad en geniet de voordelen die hiermee ge-
paard gaan op het gebied van bereikbaarheid, 
voorzieningen en kwaliteit van de omgeving. Het 
Zuidwestelijke deel is een veel minder aantrekkelijk 
gebied. Kantoren voor havengerelateerde bedrijven 
vormen hierop een uitzondering.

SHOPPING
voor het realiseren van een grootschalige shopping 
mall is een grote afzetmarkt nodig; een primair afzet-
gebied van minstens 700.000 inwoners en een nog 
grote secundair afzetgebied. Rotterdam ligt hiervoor 
niet voldoende centaal en er zal concurrentie zijn met 
Alexandrium en het centrum. Kleinschaliger zijn wel 
mogelijkheden: een stadwinkelcentrum heeft een 
primair marktgebied van 45.000 inwoners nodig; 

een wijkcentrum een marktgebied van 15.000. Der-
gelijke winkelvoorzieningen zijn dus slechts rendabel 
in dichtbevolkte gebieden. De Waalhaven en het 
RDM-terrein zijn hiervoor dus ongeschikt.

COMMERCIEEL VASTGOED
Winkelvastgoed dat, in dit soort gebieden buiten 
het centrum, doorgaans wordt gerealiseerd zijn me-
gastores of bouwmarkten. Voorbeelden hiervan zijn 
bedrijventerreinen Nieuw Mathenesse en Stadion-
weg. Dit type vastgoed is echter niet bepaald esthe-
tisch. Andere opties zijn havengerelateerde bedrijven 
of creatieve bedrijven. Hoewel deze laatste sector 
interesse toont in vestigingslocaties in het havenge-
bied, wordt uit kostenoverwegingen vaak gekozen 
voor oude leegstaande havenpanden.

PARKEREN
De havengebieden zullen de komende jaren grote 
ontwikkelingen, doormaken waarbij de parkeervraag 
regelmatig zal verschuiven. Drijvende parkeervoor-
zieningen zijn fl exibele en verplaatsbaar en kunnen 
hierdoor gemakkelijk tijdelijke tekorten opvangen. 
Op korte termijn kunnen bijvoorbeeld bij de Kop van 
Zuid problemen ontstaan, terwijl voor de middellan-
ge termijn en grote ondergrondse parkeergarage is 
gepland. Ook kan bij de ontwikkeling van kantoren 
in Waalhaven Oostzijde tijdelijk een tekort aan par-
keerruimte ontstaan. Bij een parkeerfunctie is vooral 
van belang of er voldoende commercieel draagvlak 
voor is. Andere factoren zoals waterkwaliteit, afstand 
tot centrum en omgevingskwaliteit, zijn nauwelijks 
van belang.

In het kader van het marktonderzoek zijn vastgoed-
ontwikkelaars en bouwbedrijven benaderd voor hun 
visie op de potenties van de Rotterdamse haven. 
Verschillende ontwikkelaars geven aan dat vooral 
het centrum en het noordoosten van Rotterdam 
aantrekkelijk zijn voor commercieel vastgoed. Deze 
locatie zijn vanuit de randstad goed bereikbaar en 
hebben goede voorzieningen.

De belangrijkste conclusie uit deze functieanalyse 
is dat de Rijnhaven voor de geselecteerde functies 
het best voldoet; het Lloydkwartier volgt op de voet. 
Opvallend is dat zowel Rijnhaven als het Lloydkwar-
tier zeer multifunctioneel zijn, in tegenstelling tot het 
RDM-terrein en de Waalhaven. Op het RDM-terrein 
kan een expofunctie of horeca worden gerealiseerd; 
in de Waalhaven eerder kantoren.
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RIJNHAVEN
De Rijnhaven geniet een uitstekende ligging en be-
reikbaarbaarheid. Hier zal vrijwel geen interferentie 
zijn met havenactiviteiten. De geplande fi etserbrug 
kan wel zorgen voor logistieke problemen, aange-
zien objecten groter dan 21 meter niet in en uit de 
haven kunnen.1  Ook vormt de geringe diepgang 
een beperking.

VOOR- EN NADELEN OP EEN RIJ
+ dichtbij centrum en kop van zuid  

+ goede voorzieningen

+ weinig havenactiviteit

+ goede bereikbaarheid ov/auto

- groot gedeelte ondiep (max 2.9 m. diepgang)

- beperkte doorgang van 25 m. (door fi etsersbrug)

POTENTIELE FUNCTIES
De Kop van Zuid heeft de afgelopen jaren behoor-
lijke naamsbekendheid verkregen in Rotterdam en 
omgeving. Vergeleken met de andere havens, scoort 
dit gebied hoger op praktisch alle punten. Zo is de 
bereikbaarheid goed, is het gemiddelde besteedba-
re inkomen van de omwonenden relatief hoog en 
scoort het gebied goed op veiligheid. Daarnaast is 
er ook een concentratie van verschillende functies 
aanwezig. Markttechnisch zijn hierdoor vele verschil-
lende functies exploiteerbaar. Planologisch wordt de 
haven vooral gezien als een plek waar van alles mo-
gelijk moet zijn, en blijven. Het gaat dan om tijdelijke 
en publieke functies, grootse water-evenementen 
in combinatie met plezier- of sportvaart. Vanuit de 
markt is er toenemende interesse om in de Rijnhaven 
commercieel vastgoed (kantoren) te realiseren. Een 

1. Vrije doorvaartbreedte van de Rijnhavenbrug is ca. 
25 m. volgens: Rijnhavenbrug; Programma van Eisen; 
HT760 (18-06-07) p.13; maximale afmetingen worden 
daarom op 21 m. gesteld.

5. Drie ‘hot spots’
Op basis van de randvoorwaarden en de multicriteria-analyse zijn de drie meest 
kansrijke locaties bepaald. Rijnhaven, RDM (Dokhaven) en het Lloydkwartier 
zijn geselecteerd als hotspots. Hoewel de best scorende haven sterk afhing van 
de gekozen functie en de weegfactor van de criteria, kwamen deze drie locaties 
gezamelijk steeds als beste uit de bus. Per ‘hot spot’ wordt in het kort verteld 
wat de voor en nadelen zijn en welke functionele mogelijkheden er zijn.

combinatie tussen publieke en commerciele functies 
kan de fi naciele haalbaarheid van de WaterDemo 
vergroten.

Gezien het uitbundige en publieke karakter van de 
Rijnhaven en de centrale ligging van het gebied 
hebben vooral horecagelegenheden of recreatieve 
functies functies grote potentie. Ook bij (water)eve-
nementen zijn dergelijke functies een goede aanvul-
ling.

DRIJVEND ZWEMBAD
Een goed voorbeeld is een drijvend zwembad met 
terras (of stadsstrand): ‘s zomers in de open lucht 
en ‘s winters overdekt. Een drijvend zwembad kan 
goed gecombineerd worden met energiewinning uit 
het water, waardoor deze optie zowel duurzaam als 
winstgevend kan zijn. Ook is een dergelijke functie 
niet afhankelijk van een specifi eke locatie, waardoor 
deze op termijn gemakkelijk kan worden verplaatst 
naar een andere haven. 

DRIJVEND MARKTPLEIN
Een multifunctioneel drijvend marktplein past ook 
goed in de visie. Deze kan worden omringd door 
restaurants en cafe’s met terrasboten. Op het plein 
is ruimte voor een markt, een ‘s zomerse buitenbio-
scoop en bij evenementen vervult deze een centrum-
functie. Een drijvende markt kan ook worden uitge-
voerd als verplaatsbare functie die langs de oevers 
van Kop van Zuid of langs meerdere havens vaart. 
Dit sluit goed aan bij het idee van een drijvende Chi-
natown, dat recentelijk is voorgesteld binnen het 
duurzaamheidsinitiatief Urgenda.



 19

RDM
Het RDM terrein ontwikkelt zich tot een creatief en 
experimenteel gebied waarin een drijvende functie 
uitstekend past. De Climate Campus is hier net ge-
opend en de bereikbaarheid verbeterd. Er dient wel 
nog extra onderzoek te worden gedaan naar moge-
lijke golfhinder.

VOOR- EN NADELEN OP EEN RIJ
+ gunstige omgevingsfactoren  

+ past goed in visies en plannen  

+ goede bereikbaarheid vanaf snelweg

- mogelijk last van boeggolven 

- ver van centrum

- weinig voorzieningen

- beperkte bereikbaarheid met OV

POTENTIELE FUNCTIES
Voor de havens bij het RDM terrein staan de ko-
mende jaren grootse plannen te wachten met de 
komst van de Rotterdam Climate Campus en het ex-
perimententerrein in de havens. Bij de functiekeuze 
moet hier wel rekening worden gehouden met de 
ongunstige ligging ten opzichte van het centrum. Er 
wordt gedacht aan creatieve bedrijvigheid, een on-
derzoekscentrum of voorzieningen voor de recente-
lijk gevestigde onderwijsinstellingen. Daarnaast zijn 
ook goede mogelijkheden voor een grootschalige 
publiekstrekker, zoals een expositiecentrum of drij-
vend zwembad.

DRIJVEND CREATIEF CENTRUM
Wat nog aan het terrein ontbreekt is een duidelijke 
ontsluiting: een markante plek met informatieve 
functie die het gebied verder opent. Een dergelijk 
centrum exposeert ook het werk dat in de RDM 
Campus tot stand komt, als een etalage voor jonge 
creatieve bedrijven. De centrumfunctie kan verder 
versterkt worden door er hippe eet- en drinkgele-
genheid aan toe tevoegen voor bezoekers, studen-
ten en bedrijven.

LLOYDKWARTIER
Het Lloydkwartier wordt gekenmerkt door scheep-
vaartonderwijs, creatieve / audiovisuele industrie en 
wonen en werken aan het water. Het gebied heeft 
als belangrijk voordeel dat er geen technische be-
lemmeringen zijn (geen havenactiviteit) ook zijn de 
voorzieningen en bereikbaarheid goed. De belang-
rijkste hindernissen zijn plan-/beleidsmatig: past een 
drijvende functie binnen de visie van het Lloydkwar-
tier. De drijvende functie mag geen belemmering 
vormen voor het uitzicht vanuit de woningen die in 
aanbouw zijn. Ook behoort dit havengebied strikt 
genomen niet tot Stadshavens.

VOOR- EN NADELEN OP EEN RIJ
+ dichtbij centrum   

+ goede voorzieningen 

+ geen havenactiviteit  

- inpassing in visies en plannen problematisch

- behoort niet tot Stadshavens

POTENTIELE FUNCTIES
Door de centrale ligging is het gebied erg multifunc-
tioneel. Gezien de huidige ontwikkelingen wordt 
gedacht aan horecafuncties, creatieve bedrijven of 
een ICT-centrum. Daarnaast kan de WaterDemo een 
aanvulling zijn op het Multiplein (evenemententer-
rein).

DRIE HOT SPOTS |
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6.1. Regelgeving
Regelgeving op het gebied van drijvend bouwen kan 
opgedeeld worden in twee deelgebieden. Enerzijds 
in regelgeving die verband houdt met de juridische 
status van drijvende objecten, anderzijds in techni-
sche regelgeving.

Dit eerste deelgebied was in het verleden gewaar-
borgd door de wet op woonwagens en woonsche-
pen. Deze wet werd afgeschaft en de voorschriften 
voor de standplaats en bouw van een woonwagen 
werden opgenomen in de Woningwet. Behalve een 
artikel in de huisvestingswet over ligplaatsen bleef 
er aan landelijke regelgeving voor woonboten niets 
over. De rijksoverheid stelt zich op het standpunt dat 
de locale overheden zorg moeten dragen voor ade-
quate regelgeving. Dit heeft er toe geleid dat er tot 
op heden geen eenduidige en heldere regelgeving is 
ontwikkeld. Ook recente jurisprudentie toont geen 
eenduidige lijn. In vergelijkbare zaken wordt niet 
eenduidig geoordeeld over de vraag of drijvende ob-
jecten bouwwerken zijn. In het kielzog hiervan spe-
len de vraag of – en onder welke voorwaarden - een 
drijvend object een roerend dan wel een onroerend 
goed is en of een drijvend object bouwvergunnings-
plichtig is.

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting advi-
seert, naar aanleiding van onderzoek naar waterwo-
nen,  om als uitgangspunt te kiezen voor volstrekte 
gelijkwaardigheid tussen drijvend wonen, amfi bisch 
wonen en wonen op het land. Het feit dat de wo-
ning eventueel eens in de zoveel tijd verplaatst moet 
worden voor onderhoud doet niets af aan het on-
roerend karakter. De drijvende woning blijft juridisch 
onlosmakelijk verbonden met de waterkavel. De 
formuleringen van het Bouwbesluit verzetten zich 
niet tegen dit uitgangspunt. De hierbij hand in hand 
gaande interpretatie dat een drijvende woning een 
bouwwerk is, brengt met zich mee dat de drijvende 
woning sloop- en bouwvergunningplichtig zijn.

Technische regelgeving is vastgelegd in normen en 
richtlijnen waarnaar verwezen wordt in het bouwbe-

6. Overige aandachtspunten
Voor de haalbaarheid van een drijvende functie in Stadshavens zijn naast plaat-
selijke gebiedseigenschappen ook algemene factoren van invloed. In dit hoofd-
stuk zullen beleid, regelgeving en veiligheid worden behandeld. Daarnaast 
wordt een overzicht gegeven van verschillende technische alternatieven op het 
gebied van drijvend bouwen.

sluit. Voor drijvende gebouwen is tot op heden geen 
specifi eke regelgeving ontwikkeld. In Canada is wel 
regelgeving ontwikkeld voor drijvende gebouwen. 
Deze normen kunnen als leidraad dienen voor Ne-
derlandse regelgeving. In de bijlage  is een overzicht 
opgenomen met belangrijke aspecten die geregeld 
moeten worden.

6.2. Beleid
Diverse beleidsprogramma’s gaan in op de mogelijk-
heid van drijvend bouwen. Een voorbeeld is de Stra-
tegische Nota Water en Mobiliteit van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat die in het voorjaar van 
2008 is verschenen. Maar ook de grote steden in 
Nederland zoals Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht 
en Almere hebben plannen voor drijvende verstede-
lijking opgenomen in de ruimtelijke visies. Minister 
Cramer van VROM benadrukte in april 2008, op 
het eerste landelijke congres Waterwonen, dat er 
meer ruimte moet komen voor drijvende verstede-
lijking. Enkele jaren geleden zijn al locaties aange-
wezen waar langs de grote rivieren buitendijks ge-
bouwd mag worden onder bepaalde voorwaarden, 
de zogenaamde EMAB locaties. Daarnaast volgt uit 
de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het 
Nationaal Bestuursakkoord Water (2004) een grote 
waterbergingsopgave in Nederland. In diverse regio-
nale waterplannen en stroomgebiedsplannen is deze 
opgave verder ingevuld.

KNELPUNTEN
Veel potentiële locaties voor grootschalige verste-
delijking zijn beschermde Natura 2000-gebieden 
(Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). Deze richtlijnen 
vormen een grote belemmering voor iedere activiteit 
in deze gebieden, ook omdat de milieu-impact van 
drijvende verstedelijking t.o.v. normale verstedelij-
king is nog onvoldoende onderzocht. Een belangrijk 
aandachtspunt is hoe drijvend bouwen kan bijdragen 
aan het verbeteren van de ecologische kwaliteit zo-
dat ontwikkeling in deze gebieden zowel ecologisch 
als maatschappelijk een vooruitgang kan bewerkstel-
ligen.
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Belangrijke knelpunten op het gebied van juridische 
status van drijvende verstedelijking moeten worden 
opgelost. Daarnaast dient onderzocht te worden hoe 
de huidige regelgeving ruimte kan bieden voor het 
realiseren van drijvende verstedelijking. Het creëren 
van experimenteerruimte binnen de wet- en regel-
geving voor vernieuwende concepten kan hierin een 
belangrijke rol spelen. Het onderzoek zal zich de ko-
mende jaren richten op het in kaart brengen van de 
belangrijkste obstakels en het ontwikkelen van pro-
cesvormen om binnen deze maatschappelijke con-
text toch projecten te realiseren. Op het gebied van 
beleid zal de aandacht uitgaan naar de doorwerking 
naar de praktijk.

6.3. Veiligheid
VEILIGHEID | AANVAARRISICO
De Nieuwe Maas is als een snelweg voor de scheep-
vaart; een druk bevaren route die hoofdzakelijk door 
de industriële binnenvaart wordt gebruikt, maar 
daarnaast ook voor zeevaart en pleziervaart. Er zijn 
vier gevallen denkbaar waarbij schepen ook in de ha-
ven komen waar een drijvend gebouw staat:

A.  De haven is in gebruik voor overslag van goederen; 

B.  Er bevinden zich ligplaatsen voor de scheepvaart;

 B1.  De schepen zijn altijd leeg;

 B2.  De schepen zijn mogelijk geladen;

C.  Een schip vaart per ongeluk de haven in; 

D.  Haven is toegankelijk voor watertaxi en pleziervaart.

In deze gevallen dienen voorzorgsmaatregelen ge-
nomen te worden voor aanvaringen. In geval A, B en 
C moet gesteld worden dat hoogstwaarschijnlijk een 
anti-aanvaarbeveiliging buiten het gebouw moet ko-
men. Geen gebouw kan van een schip van bijvoor-
beeld 5000 ton een botsing opnemen. Een externe 
aanvaarbeveiliging dient de kracht van de aanvaring 
te absorberen, zonder dat de romp van het schip ka-
pot gaat. 

Per haven dient opgemaakt te worden wat de re-
kenwaarden dienen te zijn. Dit hangt sterk af van 
het gebruik van de haven. De relevantie van geval C 
hangt af van de plaats en vorm van de haven. Om 
dit te bepalen wordt een lijn getrokken in het ver-
lengde van een mogelijke vaarroute van schepen op 
de Nieuwe Maas. 

Aanvaarbeveiligingen bestaan vaak uit palen of 
zandbanken. Een ophoping van zand kan goed een 

aanvaring absorberen, maar is echter niet een op-
lossing die eenvoudig te combineren valt met een 
drijvend gebouw. De belangrijkste reden is dat het 
doorstroomprofi el dan verstoord wordt, met slibaf-
zetting als gevolg. Bij een palenrij worden vaak hou-
ten palen toegepast, omdat hout goed krachten kan 
absorberen. Verschillende varianten zijn mogelijk: 
van een enkele tot dubbele rijen, mogelijk met drij-
vende balken die het verspreiden van een plasbrand 
kunnen tegenhouden. Dergelijke beveiliging staat 
vaak op 15-25 meter afstand van het gebouw.

Kosten van aanvaarbeveiligingen zijn doorgaans 
hoog. Behalve de noodzakelijke veiligheid voegen zij 
niets toe aan het gebouw. Als alternatief kan wor-
den gekeken naar dubbel gebruik van deze voor-
zieningen. Een drijvende vangrail kan ook gebruikt 
kan worden als fi ets- en voetgangersweg, als park 
of zelfs als straat. Een weg heeft aanzienlijk lagere 
veiligheidseisen dan een gebouw met verblijfsfunctie 
en kan om deze reden goed dienen als buffer.

In geval D (pleziervaart en watertaxi) is het risico 
kleiner. Hier kan onderzocht worden of men zonder 
aanvullende aanvaarbeveiligingen af kan. Toch moet 
het gevaar niet worden onderschat: een jacht kan 
wel 30 ton wegen. Als schepen worden toegelaten 
bij een drijvend gebouw, kan schade voorkomen, 
maar de gevolgen dienen te worden beperkt. Hier-
voor dienen eisen gesteld te worden aan constructie-
stijfheid en het drijfvermogen van het gebouw.

VEILIGHEID | GEVAARLIJKE STOFFEN
In de havens van het plangebied vindt geen vervoer 
van gevaarlijke stoffen plaats, maar wel op de Nieu-
we Maas. Om risico’s te beperken zijn veiligheids-
contouren aangegeven (parallel aan de vaarroute). 
In het geval dat dergelijke schepen uit koers raken 
bestaat er bij geval A en B2, naast aanvaringsrisico, 
ook het risico van een gevaarlijke lading. Afhanke-
lijk van de lading dienen aanvullende maatregelen 
genomen te worden voor plaatsgebonden risico of 
groepsrisico. Denkbare maatregelen zijn een veilig-
heidszone van 25/50 m (zie onderstaande fi guur), 
zwaardere dimensionering van het gebouw, hogere 
evacuatie-eisen of een aanvaarbeveiliging op afstand 
van 25/50 m. 

Om de veiligheid te garanderen zijn veiligheids-
contouren vastgelegd. Deze bevinden zich voor de 
oost- en westzijde van de Nieuwe Maas op 25, res-
pectievelijk 50, meter afstand van de vaarroute waar 
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt.



22 | OVERIGE AANDACHTSPUNTEN

6.4. Technische alternatieven

Sinds lange tijd wordt op het water gebouwd en ge-
leefd; niet alleen in Nederland, maar ook in de rest 
van de wereld. In de loop der jaren zijn technieken 
verbeterd, het beleid van overheden verandert en in 
het kielzog daarvan de regelgeving. Hieronder wordt 
een overzicht gegeven van ‘state of the art’ oplos-
singen voor drijvende constructies.1

BETONNEN CASCO’S
Het overgrote deel van de woonarken/drijvende wo-
ningen wordt gebouwd op een drijvende betonnen 
bak. De oudst bekende ark die gebouwd is volgens 
deze methode werd opgeleverd in 1922.2  Ruim 75 
jaar later drijft deze ark nog steeds. De betonnen 
casco’s zijn in de loop van de tijd in kwaliteit toege-
nomen door verbeterde materiaaleigenschappen en 
uitvoeringstechnieken. Een hedendaags casco vormt 
een degelijk drijfl ichaam voor een drijvende woning. 
De casco’s zijn relatief goedkoop, stabiel en kun-
nen gebruikt worden als woonlaag. De zinkbaarheid 
vormt een nadeel. Zinken door lekraken is bijna uit-
gesloten, echter zinken door lekkage in de woning of 
ten gevolge van bluswater is een reële mogelijkheid. 
Een casco met afmetingen van een enkele woning 
kan fabrieksmatig geproduceerd worden op enkele 
productielocaties en via het water door Nederland 
vervoerd worden.

Innovaties kunnen casco’s nog beter geschikt maken 
voor drijvende woningen. Casco’s kunnen gekop-
peld worden of met aanzienlijke afmetingen worden 
vervaardigd. Deze kennis is reeds opgedaan bij de 
bouw van zinktunnel-elementen voor verkeerstun-
nels onder waterwegen en bij de realisatie van een 
drijvende gevangenis. Het casco voor dit detentie-
platform heeft afmetingen van 100 bij 22 meter. 

EPS-BETON CONSTRUCTIES
In Canada worden drijvende woningen gebouwd op 
een drijfl ichaam bestaande uit een kern van EPS blok-
ken die aan de zijkanten en aan de bovenkant wordt 
voorzien van een betonnen schil. Met behulp van dit 
systeem zijn in Canada en de VS vele drijvende con-
structies gebouwd.  Een Nederlandse bouwonder-
neming introduceerde dit systeem een aantal jaren 
geleden in Nederland. De eerste drijvende woningen 
op basis van deze methode zijn inmiddels gebouwd. 

1. Voor een meer volledig overzicht zie: Kuijper, M, Bijla-
gen bij de drijvende fundering, bijlage 3

2. Bron: Spruyt Arkenbouw, Mijn Ark, Maart 2006, pagina 
19, http://www.spruytarkenbouw.nl/mijnark/MijnArk_
Mrt2006.pdf

Nadelige aspecten zijn het relatief hoge zwaartepunt 
en de hoge materiaalkosten, het systeem is echter 
wel onzinkbaar.

Met dit bouwsysteem is het eveneens mogelijk om 
grootschalige drijvende platforms te bouwen. Een 
Nederlandse bouwonderneming heeft een methode 
ontwikkeld om op het water platforms van EPS en 
beton te vervaardigen. Eerst worden EPS platen ver-
lijmd tot een groot drijvend oppervlak. Hierop wordt 
een grid van EPS blokken geplaatst, waartussen een 
balkenrooster van beton wordt gestort. Vervolgens 
wordt het platform voorzien van een betonvloer. Bij-
zondere aandacht dient besteed te worden aan de 
bouwfase ten gevolge van de ongelijkmatige belas-
ting door vers beton.

ALUMINIUM DRIJVENDE WEG
Rijkswaterstaat heeft een drijvende weg ontwikkeld 
bestaande uit drijvende aluminium elementen. De 
weg kan zonder problemen bereden worden met 
snelheden tot 80 km per uur. In Canada werden 
eerder drijvende wegen ontwikkeld op basis van het 
eerder besproken EPS betonsysteem.

OLIEPLATFORMS
Drijvende olieplatforms moeten kunnen opereren 
onder zware golfomstandigheden. Het platform 
wordt zo vormgegeven dat golfslag het platform zo 
min mogelijk in beweging brengt. Dit wordt gedaan 
door het waterdoorsnijdende oppervlak klein te ma-
ken. Tevens is het mogelijk om de massa, van de zo-
genaamde semi-submersibles, te variëren door het 
in- en uitpompen van water.  Dit wordt gedaan om 
de eigenfrequenties van het platform buiten de fre-
quentie van de golfslag te houden zodat het object 
niet zal gaan opslingeren.

De semi-submersibles laten zien dat verstedelijking 
op water met zware golfomstandigheden technisch 
goed mogelijk is. Recente promotieonderzoeken aan 
de TU Delft gaat in op de mogelijkheden om grote 
offshore platforms te realiseren die potentieel voor 
diverse doeleinden kunnen worden gebruikt.  

MEGA FLOATS - DRIJVEND VLIEGVELD JAPAN
De bouw van de vier kilometer lange drijvende start- 
en landingsbaan in een baai aan de Japanse kust 
laat zien dat het goed mogelijk is om grootschalige 
drijfl ichamen te creëren die zwaar belast worden . 
Het drijfl ichaam bestaat uit stalen elementen. De 
constructie is opgebouwd uit stalen profi elen en een 
stalen huid omhult het geheel. Deze bouwwijze ver-
toont grote overeenkomsten met de scheepsbouw.  
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Rijnhaven 
BESCHIKBAARHEID
De Rijnhaven heeft inmiddels grotendeels zijn over-
slagfunctie verloren en de ligplaatsen zullen op korte 
termijn verdwijnen om plaats te maken voor heront-
wikkeling tot stedelijk gebied.1 Bij de nieuwe inrich-
ting wordt ook gedacht aan evenementen op het wa-
ter.  De loodsen aan de zuidzijde zijn al grotendeels 
in bezit van de gemeente en de laatste twee panden, 
de Fenixloodsen aan de Veerweg, zullen in 2009 en 
2012 vrijkomen.2  Alleen het graan- en maisverwer-
kend bedrijf Codrico, gehuisvest in het monumen-
tale silocomplex van Latenstein, en diervoederbedrijf 
Provimi zullen blijven. Ten behoeve van overslag 
dient dit gedeelte van de Rijnhaven toegankelijk te 
blijven voor de scheepvaart. In de recente koersvisie 
van de Stadshavens, Creating on the Edge, worden 
in de Rijnhaven drijvende attracties voorzien, zoals 
restaurants en andere openbare voorzieningen. Ook 
zal er plaats zijn voor evenementen op het water 
zoals bijvoorbeeld de watersportbeurs Hiswa.3  De 
Rijnhaven is dus beschikbaar, maar er dient rekening 
gehouden te worden met de overslag van Codrico 
en de ontwikkelingen rondom toekomstige evene-
menten.

PLANOLOGIE
In het gebied rondom de Rijn- en Maashaven vol-
trekken zich momenteel grootschalige herontwik-
kelingsprojecten. De havenactiviteiten hebben lang-
zaam plaats hebben gemaakt voor woningbouw. Op 
de Wilhelminapier verrijst hoogbouw voor wonen 
en werken. Katendrecht en de Tarwewijk worden 
gerenoveerd en aangevuld met nieuwbouw. Een 
nieuwe fi etsersbrug zal Katendrecht en de Wilhelmi-
napier verbinden, zodat het ‘rondje Rijnhaven’ wordt 
voltooid. Ook zal in het gebied een drietal aanleg-
plaatsen worden gerealiseerd voor waterbussen. Het 
koersdocument ‘Creating on the Edge’ gaat er van 
uit dat de Rijnhaven wordt ingericht met drijvende 
attracties, zoals restaurants en andere openbare 
voorzieningen. 

PLANOLOGIE | WILHELMINAPIER
Het programma voor de Wilhelminapier combineert 
grootstedelijke functies als kantoorruimte, wonin-
gen, cultuur, horeca en andere voorzieningen. Deze 
worden ondergebracht in 150 meter hoge torens en 

1. Stadshavens Rotterdam | Uitvoeringsprogramma 2007 
– 2010; Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam 
N.V., m.m.v. DCMR, Milieudienst Rijnmond; april 2007

2. http://www.katendrecht.rotterdam.nl/Rotterdam/
Openbaar/Overig/KTD/pdf/Kaapnieuws_juni_2006.pdf

3. www.ad.nl, 5 september 2006

in historische havenpanden zoals de Cruise Terminal 
Pakhuismeesteren en Hotel New York. Om nieuwe 
ontwikkelingen op Katendrecht mogelijk te maken, 
waaronder het European China Centre, heeft  de 
gemeente in 2006 een aantal handelsvemen aan-
gekocht van Steinweg en Fenix (Oosterom loodsen, 
Fenix loodsen en Santos). Ook zijn er afspraken ge-
maakt met een aantal niet verplaatsbare bedrijven 
om geluid- en stankoverlast te beperken.4 

PLANOLOGIE | KATENDRECHT
In vergelijking met de Wilhelminapier richt Katend-
recht zich meer op woningbouw, in de vorm van 
woonblokken langs de zuidelijke kade en enkele 
woontorens aan de Maas-zijde. Het oude Katend-
recht ondergaat een ingrijpende renovatie waarbij 
oude huurwoningen worden vernieuwd en deels tot 
koopwoningen worden omgevormd. Enkele hoog-
tepunten in het project Katendrecht zijn het passa-
giersschip de Rotterdam, dat hier vanaf 2008 dienst 
zal doen als congrescentrum, en het European China 
Centre, een zakencentrum georiënteerd op de Chi-
nese markt en cultuur.

PLANOLOGIE | ‘SCHARNIER’-LOCATIE
De oostzijde van de haven is ook volop in ontwikke-
ling. Hier wordt een nieuwe ondergrondse parkeer-
plaats gerealiseerd, met bovenop een groot plein. 
Hiertoe wordt de Rijnhaven gedeeltelijk gedempt. In 
dit stadium staat echter nog niet vast welke omvang 
deze ingreep zal hebben.

OMGEVINGSFACTOREN
De Rijnhaven wordt ontsloten door de buurt Kop 
van Zuid en Katendrecht en voor een deel door het 
Entrepot. Het gebied van Kop van Zuid met vooral 
de Wilhelminapier kent een rijke historie. Van 1873 
tot 1978 was de Cruisterminal in gebruik van de Hol-
land Amerika Lijn die passagiers naar Noord-Amerika 
en Canada vervoerde. Tussen 1880 en 1925 is er een 
grote emigratie naar Amerika van 490.000 Neder-
landers. Daarna wint het vliegverkeer het van de 
schepen en raakte het havengebied in onbruik. In de 
jaren ’90 wordt voor het gebied een nieuw master-
plan ontworpen door Riek Bakker en Teun Koolhaas. 
Enkele historische gebouwen worden gehandhaafd 
en het overige deel van het gebied wordt opgevuld 
met hoogbouw. 

OMGEVINGSFACTOREN | VOORZIENINGEN
De Kop van Zuid kent vele voorzieningen, zo zijn 
er meerdere restaurants, uitgaansgelegenheden en 

4. Leven met de Havens; Maart 2003



 25

evenemententerreinen (Cruiseterminal, 3e Katend-
rechtse hoofd), een theater, een groot oppervlak aan 
kantoren en ook grootschalig parkeren is hier in de 
toekomst, met de aanleg van de Rijnhaven parkeer-
garage, mogelijk.

OMGEVINGSFACTOREN | WIJKBEHEER
De gemeente Rotterdam heeft de laatste jaren, met 
behulp van aankopen van havenpanden en nieuw-
bouw, mogelijkheden gecreëerd  voor een aantrek-
kelijke vestigingslocatie voor bedrijven en bewoners.

OMGEVINGSFACTOREN | SOCIALE VEILIGHEID
De kop van Zuid scoort goed op het gebied van vei-
ligheid, ook al is er een kleine afname in de score te 
zien ten opzichte van de afgelopen twee jaren. 

OMGEVINGSFACTOREN | UITZICHT
De omgeving heeft esthetisch veel allure: Hotel New 
York, de Erasmusbrug, maar ook de oude havenpan-
den en moderne architectonische hoogstandjes ma-
ken het tot een aantrekkelijk gebied.

BIJLAGE 1 | INFORMATIE PER HAVEN |
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BEREIKBAARHEID | AUTO
De afstand tot het centrum: 3 km 

De afstand tot de A16: 4,6 km 

BEREIKBAARHEID | OPENBAAR VERVOER
De Rijnhaven ligt vlakbij de metrostations Wilhelmi-
napier en Rijnhaven. Ook de tramlijnen 20, 23 en 25 
komen langs Wilheminapier (allemaal 6x/uur). Bus-
lijn 77 loopt door Katendrecht (2x tot 3x/uur).

Verder is er een tweetal aanlegplaats voor de wa-
tertaxi (Hotel New York en Luxor theater) en gratis 
vervoer met de shuttlebus tussen de Wilhelminapier 
en Hotel New York.

Het openbaar vervoer doet er zo’n 11 minuten over 
naar Rotterdam Centraal.

GENTRIFICATION
Zoals reeds besproken staat het gebied bol van archi-
tectonische hoogstandjes en historische panden. Een 
aantal hoogtepunten zijn: Erasmusbrug, Hotel New 
York, Montevideo, De Rotterdam, Toren op Zuid, 
World Port Center, Luxor, Pakhuismeesteren en op 
enige afstand de SS Rotterdam.

HAVENACTIVITEIT
Codrico is nog actief en dient in de Rijnhaven gebruik 
te kunnen blijven maken van transportmogelijkheden 
over water. In de Rijnhaven wordt het geluidsniveau 
geschat op 50-60 dB. Met bedrijven zijn afspraken 
gemaakt om geluid te beperken. Daarnaast zal het 
geluid waarschijnlijk verder afnemen als de binnen-
vaart is uitgeplaatst. 

VERPLAATSBAARHEID WATERDEMO
Katendrecht en de Wilhelminapier zullen op korte 
termijn verbonden worden met een fi etsersbrug met 
een doorgang van 25 meter. Dit betekent dat drij-
vende functies die deze maat overstijgen niet ver-
plaatsbaar zullen zijn in en uit de haven. Voor de 
nieuwe brug is recentelijk een prijsvraag uitgeschre-
ven. Het winnende ontwerp wordt binnenkort be-
kend gemaakt.

GOLFHINDER
Deze is in de Rijnhaven minimaal en levert bij mid-
delgrote gebouwen waarschijnlijk geen problemen 
op.

MAXIMALE DIEPGANG
Bijna de gehele haven is relatief ondiep, met een 
maximale diepgang van 2.9 meter. Dit betekent dat 
afgezonken verdiepingen hier niet mogelijk zullen 
zijn. Ook wordt een lichte constructie aangeraden.

POTENTIËLE FUNCTIE
De Kop van Zuid heeft de afgelopen jaren behoor-
lijke naamsbekendheid verkregen in Rotterdam en 
omgeving. Vergeleken met de andere havens, scoort 
dit gebied hoger op praktisch alle punten. Zo is de 
bereikbaarheid goed, is het gemiddelde besteedbare 
inkomen van de omwonenden gemiddeld en scoort 
het gebied goed op veiligheid. Daarnaast is er ook 
een concentratie van verschillende functies aanwe-
zig. Markttechnisch zijn hierdoor vele verschillende 
functies exploiteerbaar. Planologisch wordt de haven 
vooral gezien als een plek waar van alles mogelijk 
moet zijn, en blijven. Het gaat dan vooral om tijdelij-
ke en publieke functies, grootse water-evenementen 
en combinaties met plezier- of sportvaart.

Gezien het uitbundige en publieke karakter van de 
Rijnhaven en de centrale ligging avn het gebied zijn 
vooral horecagelegenheden of recreatieve functies 
functies met grote potentie. Ook bij (water)evene-
menten zijn dergelijke functies een goede aanvul-
ling. Een goed voorbeeld is een drijvend zwembad: 
‘s zomers in de open lucht en ‘s winters overdekt. 
Een drijvend zwembad kan goed gecombineerd 
worden met energiewinning uit het water, waardoor 
deze optie zowel duurzaam als winstgevend kan zijn. 
Ook is een dergelijke functie niet afhankelijk van een 
specifi eke locatie, waardoor deze op termijn gemak-
kelijk kan worden verplaatst naar een andere haven. 
Ook wordt gedacht aan verplaatsbare functies die 
langs de oevers van Kop van Zuid of langs meerdere 
havens varen. Daarbij kan worden gedacht aan een 
drijvende markt, die dagelijks aanmeert op een an-
dere locatie. Dit sluit goed aan bij het idee van een 
drijvende Chinatown, dat recentelijk is voorgesteld 
binnen het duurzaamheidsinitiatief Urgenda.
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Maashaven
BESCHIKBAARHEID
Slechts aan de zuidzijde van de Maashaven bevin-
den zich nog enkele bedrijven, waaronder Meneba 
en Kalmar Nelcon. Op de zuidzijde is ook de vuilver-
branding van de AVR gevestigd. De ligplaatsen in de 
Maashaven zullen nog ruim 10 jaar blijven en wor-
den uitgebreid als compensatie voor het verdwijnen 
van deze plaatsen in de Rijnhaven. Het Havenbedrijf 
Rotterdam heeft samen met Eneco, recentelijk 1,7 
miljoen euro geïnvesteerd om hier een tweejarige pi-
lot met walstroom te kunnen starten. Er zijn twintig 
kasten geplaatst met elk zes aansluitingen. Op april 
2009 zal evaluatie uitwijzen of dit systeem wordt uit-
gebreid.

Rond 2015 zullen hier, volgens de visie Creating on 
the Edge, de eerste woon-werkcombinaties in de ha-
ven drijven. Omdat slechts weinig overslag plaats-
vindt in deze haven, is er ook op korte termijn de 
mogelijkheid voor een drijvende functie. De binnen-
vaart vormt hierbij echter het belangrijkste knelpunt. 
Als hier de WaterDemo wordt gerealiseerd dient een 
oplossing te worden gevonden voor het combineren 
hiervan met de binnenvaart. 

PLANOLOGIE
De plannen en visies rondom de Maashaven zijn 
grotendeels behandeld in het voorgaande gedeelte 
over de Rijnhaven. Vooral de grootschalige woning-
bouwprojecten aan de zuidoever van Katendrecht 
zullen voor de Maashaven beeldbepalend zijn. Vol-
gens ‘Creating on the edge’ drijven hier rond 2015, 
als de ligplaatsen zijn uitgeplaatst, de eerste woon-
werkcombinaties. 

OMGEVINGSFACTOREN
De Maashaven grenst aan de deelgemeente Feyen-
oord en voor een deel aan Charlois. De haven wordt 
ontsloten door de buurten: Katendrecht, Afrikaan-
derwijk en aan de zuidkant een Tarwewijk en Oud 
Charlois. Een aantal van deze wijken zijn door de 
jaren heen achteruit gegaan wat betreft omgevings-
kwaliteit. Deze zijn recentelijk bestempeld als Voge-
laarwijken met plannen voor herstel.

OMGEVINGSFACTOREN | VOORZIENINGEN
Het gebied rondom de Maashaven is volop in ont-
wikkeling, niet alleen worden nieuwe woningen ont-
wikkeld, maar daarbij ook nieuwe voorzieningen. De 

huidige voorzieningen bestaan uit enkele restaurants, 
evenemententerreinen (3e Katendrechtse hoofd, 
Creative Factory, Ahoy), twee supermarkten, een 
zwembad en twee theaters. Ook grootschalig parke-
ren is mogelijk in en nabij de havens. In Katendrecht 
is momenteel weinig horeca en winkelaanbod, het 
Deliplein staat bijvoorbeeld leeg. Het schip ‘De Rot-
terdam’ die hier vanaf 2009 zal aanmeren, zal dienst 
doen als restaurant, hotel en congrescentrum en 
geeft een economische impuls aan Katendrecht.

OMGEVINGSFACTOREN | WIJKBEHEER
De woningen op Katendrecht zijn bijna volledig 
(90%) in handen van Nieuwe Unie. Met de heront-
wikkeling van het havengebied zal ook de wijk wor-
den opgewaardeerd.

OMGEVINGSFACTOREN | SOCIALE VEILIGHEID
Al de omringende wijken scoren zeer matig op het 
gebied van veiligheid. In de nabije toekomst zullen 
hier echter grootschalige nieuwe ontwikkelingen 
plaatsvinden, waardoor de sociale veiligheid onge-
twijfeld zal  veranderen.

OMGEVINGSFACTOREN | UITZICHT
In vergelijking met de nabijgelegen Rijnhaven heeft 
de Maashaven een veel industrieler uiterlijk. Dit geldt 
vooral voor de zuidzijde waar nog enkele bedrijven 
actief zijn. De noordzijde wordt herontwikkeld met 
overwegend laagbouw van woningen.

BEREIKBAARHEID | AUTO
Afstand tot het centrum:   3.8 km

Kortste afstand tot A16:   4,6 km 

BEREIKBAARHEID | OPENBAAR VERVOER
Zowel metrostation Rijnhaven als Maashaven liggen 
aan de oostelijke oever van de Maashaven, verder 
rijdt tram 2 (2x tot 3x/uur) over de zuidoever en bus 
77 (6x/uur) over de noordoever. Er is ook een twee-
tal aanlegplaatsen voor de watertaxi.

Het openbaar vervoer doet er zo’n 15 minuten over 
naar Rotterdam Centraal.

GENTRIFICATION
Belangrijkste trekkerfunctie in de herontwikkeling is 
weggelegd voor HAL-schip de Rotterdam. Daarnaast 
vormt de Maassilo een eye-catcher. 

BIJLAGE 1 | INFORMATIE PER HAVEN |
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HAVENACTIVITEIT
Er is in dit gebied relatief weinig industriegeluid: in 
de Maashaven circa 60-70 dB rond de contouren.  
Het havenbedrijf overweegt de aanleg van nieuwe 
voorzieningen (walstroom) om het aantal ligplaat-
sen voor binnenvaartschepen uit te kunnen breiden. 
Walstroom betekent dat schepen minder uitlaatgas-
sen zullen produceren voor hun energievoorziening. 
De investering voor walstroom zou op termijn kun-
nen worden overgenomen door drijvende woning-
bouw.

VERPLAATSBAARHEID WATERDEMO
Op langere termijn wordt er ook voor de Maashaven 
een brug voorzien, dit zou invloed kunnen hebben 
op de verplaatsbaarheid van het drijvende object. 

GOLFHINDER 
Omdat in de monding van de Maashaven een knik 
zit zal het kielwater van schepen op de Nieuwe Maas 
niet ver de haven in komen. Wel moet rekening ge-
houden worden met de binnenvaart die hier zijn lig-
plaats heeft.

MAXIMALE DIEPGANG
Plaatselijk ondiep. Aan uiterste oostzijde is drijvende 
ontwikkeling slechts mogelijk met zeer lichtgewicht 
constructie.

POTENTIËLE FUNCTIES
De locatie Maashaven vanaf Katendrecht of Afri-
kaanderwijk kent vele uitdagingen. Door de redelijk 
hoge vraag naar voorzieningen kunnen hier drij-
vende commerciële functies worden gerealiseerd. 
Wel is van belang om rekening te houden met de 
komst van de SS Rotterdam. Dit enorme schip zal 
met haar congres en hotelkamers de vraag hiernaar 
doen afnemen. Wellicht kan horeca het project juist 
versterken. 

Waar ook rekening mee moet worden gehouden 
is de locatie waar het drijvende object kan worden 
betreden. De Tarwewijk is een probleemwijk, waar 
een grote herstructurering wordt uitgevoerd. In de 
toekomstvisie van de gemeente wordt vooral het 
noordelijke deel getransformeerd naar een gemengd 
stedelijk woonmilieu. Hier kunnen extra (buurt)
voorzieningen worden toegevoegd, welke de buurt 
aantrekkelijker maken. Gezien de directe verbinding 
met een metrostation en tram, heeft een recreatieve/
leisure functie een hoge slagingskans.
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Waalhaven
BESCHIKBAARHEID
De westzijde wordt gebruikt voor grootschalige con-
taineroverslag. Na de voltooiing van Maasvlakte 2 
zal dit gebied worden herontwikkeld. Verschillende 
bedrijven kunnen dan verhuizen om plaats te maken 
voor de fruitport die nu gevestigd is in het Merwe-/
Vierhavengebied.5 

De Waalhaven heeft al lange tijd de functie van 
‘kraamkamer’ voor nieuwe bedrijven en moet deze 
kraamkamerfunctie behouden. Volgens het Uitvoe-
ringsplan zal in Waalhaven Oost en Zuid vooral ma-
ritieme dienstverlening en droge economie komen. 
Deze ontwikkeling is al in volle gang. Een voorbeeld 
hiervan is Dockworks aan de oostkant van de Waal-
haven en het ontwerp voor PortCity aan de zuid-
zijde. Investeren in de infrastructuur moet leiden tot 
een betere bereikbaarheid van deze locaties.

De Waalhaven heeft een aantal locaties voor de 
drijvende functie. In aansluiting met de nieuwe ont-
wikkelingen kan gedacht worden aan een locatie ter 
hoogte van de bovenstaande nieuwbouwontwik-
kelingen of bij de in onbruik geraakte LASH-bakken 
tussen pier 3 en 4. 

PLANOLOGIE
De komende jaren wordt het bedrijventerrein in 
Charlois-West aangepakt en bestaan er plannen om 
het Zuiderpark door te trekken tot aan het water-
front. Er wordt zo aansluiting gezocht tussen haven 
en nabijgelegen woonwijken. Investeringen in de 
infrastructuur moeten leiden tot een betere bereik-
baarheid van deze vernieuwde gebieden. 

In de visie van Creating on the Edge zullen in de Waal-
haven drijvende functies worden gerealiseerd. Het 
gaat dan vooral om kantoorfuncties (“enjoy work”) 
in het zuidoosten van de haven. In eerdere plannen, 
o.a. het Uitvoeringsprogramma en de ontwikkelings-
strategie van twee jaar eerder Stadshavens Rotter-
dam: Verbindt stad en haven, wordt nog gesproken 
over (verdere) demping van hetzelfde gebied.

OMGEVING
Waalhaven Oost grenst aan deelgemeente Charlois. 
Oud Charlois scoort matig in de veiligheidmetingen. 

OMGEVING | VEILIGHEID
Over de haven zelf is weinig informatie op het ge-
bied van veiligheid. Omliggende wijken zoals bij-
voorbeeld Charlois scoren matig, maar hebben (nog) 

5. Havenplan 2020; http://www.havenplan2020.nl

nauwelijks invloed omdat zij zich achter een dijk 
bevinden. Veel bedrijventerreinen zijn afgesloten in 
verband met veiligheidseisen.

OMGEVING | VOORZIENINGEN
Het gebied rondom de Waalhaven bestaat op het 
moment alleen uit havenbedrijven en een beginnend 
kantoorterrein. Van voorzieningen kan nauwelijks 
worden gesproken. In het havendorpje Heijplaat zijn 
wel een restaurant en een supermarkt aanwezig, 
maar deze zijde van de Waalhaven is niet geschikt 
voor drijvende functies. Ook binnen een straal van 
1 km is weinig aan voorzieningen vertegenwoordigd 
op enkele restaurants en een supermarkt na. Het 
Zuiderpark is een net herontwikkeld park met vele 
faciliteiten voor recreatie. 

OMGEVING | WIJKBEHEER
Charlois was een dorp dat in 1895 door Rotterdam 
werk geannexeerd, in de twintigste eeuw werden 
hier veel arbeiderswoningen geplaatst in het verband 
met de groeiende werkgelegenheid in de havens. In 
het Zuiderpark is veel geïnvesteerd, vernieuwde ver-
lichting, grootschalig onderhoud van de begroeiing, 
nieuwe parkinrichting waaronder nieuwe wegen, zit-
plaatsen, andere verblijfplaatsen en kunstwerken.

OMGEVING | UITZICHT
Vanuit de Waalhaven wordt de omgeving bepaald 
door havenbedrijven. Aan de westzijde bevinden 
zich reusachtige container-terminals, de oostzijde 
een mix van kantoren en bedrijfspanden.

BEREIKBAARHEID | AUTO
Voor de automobilist heeft de Waalhaven een gun-
stige ligging ten opzichte van snelwegen, de grote 
hoeveelheden vrachtverkeer kunnen een obstakel 
vormen. 

Afstand A4 tot Waalhaven zuid 7,3 km 

Afstand A4 tot Waalhaven oost  9,0 km 

Afstand A15 tot Waalhaven  2,2 km 

BEREIKBAARHEID | OPENBAAR VERVOER
De Waalhaven wordt ontsloten door Zuiderpark en 
Oud Charlois. De locatie Waalhaven is bereikbaar 
per bus die vertrekt vanaf de metro locatie Zuidplein 
of Slinge. De kortste afstand naar een tramstation 
is een kilometer. In het gebied komen vijf stadsbus-
sen; twee tussen 7:00 – 18:30 uur, twee tussen 6:00- 
00:20 en de laatste tussen 6:00-21:00. Aanvullend 
is er vervoer via de Vipre mogelijk, een kleine bus 
speciaal voor de havengebieden en is er een halte 
voor de watertaxi (Smit pier 3).
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Naar Rotterdam Centraal kost met het openbaar 
vervoer ongeveer 35 tot 45 min (vanaf Waalhaven 
Oostzijde).

Voor de toekomst kan het er rooskleuriger uit komen 
te zien: de metro (Erasmuslijn) rijdt namelijk onder de 
zuidzijde van de Waalhaven door en zou een extra 
halte kunnen krijgen. Ook komt er openbaar vervoer 
over water.

HAVENACTIVITEIT
De Waalhaven is nog volop in gebruik. Dit heeft ook 
gevolgen voor het industriegeluid. Plaatselijk be-
draagt het geluidsniveau meer dan 75 dB. Aan de 
oostzijde ligt het iets lager, circa 60-70 dB.

GOLFHINDER
Er is in de haven veel scheepvaart die golven produ-
ceert. Omdat de snelheid van deze schepen lager ligt 
dan op de Nieuwe Maas, zullen de golven slechts 
een geringe hoogte bereiken.

VERPLAATSBAARHEID WATERDEMO
De toegankelijkheid van de haven is goed en levert 
geen problemen op voor de WaterDemo.

POTENTIËLE FUNCTIES
Voor de huidige functies van havenbedrijven is 
vooral behoefte aan voorzieningen voor kantoren 
en vrachtwagenchauffeurs. Andere stedelijke voor-
zieningen zijn niet aanwezig. Bij het ontwikkelen van 
nieuwe functies zal hier rekening mee moeten wor-
den gehouden. In Waalhaven Zuid beginnen zich 
de eerste nieuwe kantoorpanden te ontwikkelen. 
Gecombineerd met het uitzicht op het Zuiderpark 
zou deze locatie zich goed kunnen lenen voor het 
realiseren van een drijvend object. Gezien het rede-
lijk eenzijdige aanbod van huidige functies, zou hier 
een multifunctioneel complex met een lunchroom, 
ontmoetingsplek, vergader- en conferentieruimte of 
zelfs een kleine supermarkt, mede in dienst van de 
omliggende kantoren, geschikt zijn. De in onbruik 
geraakte lash-bakken kunnen hierbij worden herge-
bruikt.

Merwehaven
BESCHIKBAARHEID
In tegenstelling tot de andere Rotterdamse havens 
van dezelfde leeftijd is de Merwehaven nog volop 
in gebruik als fruitport. De stedelijke herontwikke-
ling start voor grote delen van de haven pas vanaf 
2020.6  Rond die tijd komt in Waalhaven West plaats 
vrij door de aanleg van Maasvlakte 2 en kan de fruit-
cluster worden verhuisd. Tevens wordt gestart met 
een herstructurering van delen van het verouderde 
bedrijventerrein en wordt voor andere delen ingezet 
op een transitie naar woningbouw. Op korte termijn 
komt wel ruimte vrij in de meest westelijke haven 
(Merwehaven III), omdat de twee detentieboten die 
hier zijn gestationeerd zullen verdwijnen.

PLANOLOGIE
De Merwehaven komt pas in 2020 vrij, als het fruit-
cluster naar de Waalhaven wordt verplaatst. De ha-
ven krijgt dan overwegend een woonfunctie eventu-
eel gecombineerd met stedelijke bedrijven.   

OMGEVING | VOORZIENINGEN
Rondom Merwehaven zijn momenteel weinig voor-
zieningen aanwezig. Met name Schiedam neemt 
deze rol op zich. Op korte afstand ligt het bedrijven-
terrein Nieuw Mathenesse. Ook in de nabijheid van 
de haven zijn weinig winkelvoorzieningen voor han-
den. Binnen een straal van 500 meter bevinden zich 
aan de westkant  een groot aantal restaurants (>10) 
en meerdere supermarkten (9). Aan de oostkant be-
vinden zich 4 supermarkten en 4 restaurants. 

OMGEVING | WIJKBEHEER
Recentelijk werd Spangen aangewezen als ‘hotspot’ 
(probleemwijk met hoogste prioriteit). Sindsdien is er 
veel aan het veranderen. Dichtgetimmerde blokken 
zijn inmiddels gerenoveerd of gesloopt. Daarnaast 

6. http://www.stadshavensrotterdam.nl/
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werden verouderde woningen voor één euro ver-
kocht in ruil voor een investeringsplicht van tenmin-
ste 100.000 euro. 

Oud-Mathenesse is een stadswijk met vooral por-
tiek-etagewoningen, totaal ruim 3700 woningen. 
In vergelijking met Spangen is het een zeer rustige 
wijk. Toch heeft Woonbron onlangs een aantal wij-
ken, waaronder Oud-Mathenesse, aangemerkt als 
aandachtswijken. 

OMGEVING | SOCIALE VEILIGHEID
Spangen is een aandachtswijk, maar scoort de laatste 
twee jaar redelijk goed op de veiligheidsindex. 

OMGEVING | UITZICHT
Overwegend moderne opslagloodsen en bedrijfspan-
den met weinig esthetische kwaliteit.

BEREIKBAARHEID | AUTO
De kortste afstand snelweg A20   1,6 km 

De kortste afstand snelweg A4   3,2 km

BEREIKBAARHEID | OPENBAAR VERVOER
De Merwehaven ligt naast metrostation Marconi-
plein en wordt omringd door een viertal buslijnen. 
Daarnaast ligt station Schiedam op gemiddelde af-
stand van 1,5 km en rijden 3 trams in de wijk. In 
de haven zelf rijden geen bussen, wel rijden aan de 
rand van de haven een tweetal trams. De afstand tot 
Schiedam Centrum is ongeveer 16 minuten en tot 
Rotterdam Centraal 22 minuten.

POTENTIËLE FUNCTIES
In de havens zijn naast fruit, groenten en sappen 
vele andere soorten bedrijven aanwezig, zoals gara-
ges, feestlocaties en reclamebureaus. De goede be-
reikbaarheid van het noordelijke deel van de haven 
leent zich voor een evenementenfunctie; een functie 
waar een grote piekcapaciteit voor vervoer nodig is. 

Er is waarschijnlijk onvoldoende vraag in het gebied 
aanwezig voor een restaurantfunctie. Voor kantoren 
is de omgeving van de haven weinig representatief. 
Op langere termijn is hier woningbouw gepland.

Vierhavens
BESCHIKBAARHEID
Vierhavens is momenteel nog volop in gebruik en is 
gespecialiseerd in overslag en bewerking van fruit-
sappen. Sinds 1985 is hier de European Juice Termi-
nal (EJT) gevestigd die zich bezig houdt met opslag 
en overslag van sinaasappelconcentraat. Op de pier 
tussen de IJssel- en de Koushaven heeft Holland In-
ternational Warehousing (Hiwa) zich gevestigd, die 
gespecialiseerd is in de opslag, overslag en produc-
tie van fruitsappen. Op het bedrijventerrein Nieuw 
Mathenesse bevindt zich een energiecentrale (E-on), 
die de Keilehaven gebruikt voor lozing van koelwa-
ter, en een overslagstation van de Afvalverwerking 
Rijnmond (AVR) die dezelfde haven gebruikt voor 
overslag en transport van huisvuil.

De start van de stedelijke herontwikkeling staat ge-
pland voor 2030. In de haven zelf worden voor zover 
bekend geen activiteiten georganiseerd. In de toe-
komstplannen worden in de havens bedrijfsruimten 
en woningen voorzien. In de huidige situatie hebben 
deze havens weinig te bieden voor de ontwikkeling 
van het drijvende object.

PLANOLOGIE
In verband met langlopende contracten zullen grote 
delen van Vierhavens pas na 2030 worden getrans-
formeerd tot stedelijk gebied. Toch voltrekken zich 
op een aantal plaatsen al ontwikkelingen die verge-
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lijkbaar zijn met het RDM terrein: nieuwe creatieve 
bedrijvigheid vindt zijn intrek in oude havenpanden. 
Atelier van Lieshout is gevestigd aan de Keilehaven 
en de voormalige vertrekhal Oranjelijn biedt als be-
drijfsverzamelgebouw ruimte aan Santas koffi e, 
Spark Design en bakkerij Vanmenno. Creating on the 
Edge speelt hierop in door in de Keilehaven ruimte te 
reserveren voor een drijvende “arts & crafts” functie. 
Deze functie zal naar alle waarschijnlijkheid pas op 
de lange termijn kunnen worden gerealiseerd aan-
gezien de Keilehaven momenteel in gebruik is voor 
vuiloverslag en koelwaterlozing.

Aan de rand van de havens ligt de stadswijk Bos-
polder/Tussendijken waar momenteel grootschalige 
herontwikkeling plaatsvindt. Op vele locaties zijn 
verslechterde huurpanden gesloopt, andere huur-
panden verkocht en is veel nieuwbouw in ontwik-
keling. Op 9 locaties in de wijk worden in totaal 700 
koopwoningen bijgebouwd, en winkels en bedrijfs-
ruimten.7

Het dakpark, dat tevens dienst zal doen als primaire 
waterkering, neemt de plaats in van het in onbruik 
geraakte rangeerterrein. Deze ingreep heeft grote 
consequenties voor het Vierhavengebied. Hoewel 
het park uitzicht biedt over de havens, wordt er in 
eerste instantie in het plan geen fysieke verbinding 
gemaakt tussen het park en de haven. Momenteel 
worden de plannen aangepast om deze aansluiting 
te verbeteren.

OMGEVING | WIJKBEHEER
Woningcorporatie Com.wonen en deelgemeente 
Delfshaven hebben een overeenkomst gesloten om 
een groot deel van de bestaande woningvoorraad op 
te knappen. 

OMGEVING | SOCIALE VEILIGHEID
Vierhavens ligt in een veiligheidsrisicogebied en ook 
de naastgelegen wijk Bospolder komt in de veilighei-
dindex naar voren als een aandachtswijk.8 

OMGEVING | VOORZIENINGEN
De dichtstbijzijnde voorzieningen bevinden zich in 
Delfshaven, geconcentreerd rondom het metrostation 
en aan de hoofdwegen (Schiedamseweg, Spanjaard-
straat, Nieuwe Binnenweg, Mathenesserweg). Er zijn 
vele restaurants (10+), twee musea en een handvol 
supermarkten. In het dakpark zullen vele bedrijven 
en winkels worden gevestigd waarbij wordt gedacht 
aan sport, speelgoed en kamperen. Daarnaast wordt 
een nieuwe supermarkt bijgebouwd.

7. http://www.woneninbospoldertussendijken.nl

8. www.delfshaven.rotterdam.nl/veiligheidsindex2007

OMGEVING | UITZICHT
Dakpark zal deel uitmaken van het uitzicht. Naast 
enkele nieuwe opslagloodsen ook enkele historische 
panden, waarin reeds kunstenaars en creatievelingen 
zich hebben gevestigd. Vooral potentie op langere 
termijn.

BEREIKBAARHEID | AUTO
De ligging van Vierhavens, nabij het centrum, is gun-
stig voor de bereikbaarheid. 

Afstand tot het Centraal Station   4 km 

Afstand tot de snelweg (A20)    2,1 km 

BEREIKBAARHEID | OPENBAAR VERVOER
Er bevinden zich twee metrostations (Delfshaven 
en Marconiplein) op korte afstand en er rijden twee 
trams (4 en 8). De reistijd van en naar Rotterdam 
Centraal bedraagt 20-30 minuten. Vanuit Schiedam 
is het gebied beter te bereiken: de reistijd bedraagt 
12-20 minuten 

HAVENACTIVITEIT
Komende 15-20 jaar wordt hier nog rekening ge-
houden met havenactiviteit

VERPLAATSBAARHEID WATERDEMO
De haven levert geen problemen op voor de ver-
plaatsbaarheid van de WaterDemo.

GOLFHINDER
Verder in de haven zal weinig last worden ondervon-
den aan golven. Dichter bij de vaarroute is er meer 
kans op golfhinder. 

POTENTIËLE FUNCTIES
Het Vierhaven gebied wordt begrensd door de wij-
ken Spangen en Bospolder. Het gebied van de Bos-
polder ondergaat een enorme herstructurering. Met 
de komst van nieuwbouw, worden ook vele nieuwe 
functies gerealiseerd, waaronder bedrijvigheid en 
winkels in het dakpark van Bospolder. Deze locatie 
zou een goede aansluiting kunnen vinden met een 
drijvend object welke aan dit park zou grenzen. Mo-
gelijke functies zijn kantoren, bedrijven, maar ook 
eetgelegenheden of recreatieve functies. De meest 
geschikte haven in Vierhavens is de IJsselhaven. 
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RDM terrein
BESCHIKBAARHEID
In 1996 werden de scheepsactiviteiten beëindigd en 
kwam het werfterrein met opstallen in het bezit van 
de gemeente Rotterdam. Het gebied wordt heront-
wikkeld tot RDM Campus. In de Dokhaven zijn hier-
door volop mogelijkheden voor ontwikkeling op en 
aan het water. 

De Heysehaven is geen potentiële locatie voor een 
drijvend demoproject, omdat de plannen voor dit 
gebied al in een vergevorderd stadium zijn. Daar-
naast zijn er plannen om het aantal ligplaatsen voor 
de binnenvaart uit te breiden. De Werkhaven is gro-
tendeels in eigendom van Volker Wessels met de 
bedrijven Volker Staal en Funderingen (VSF) en Ste-
mat B.V. Wellicht is hier dus weinig ruimte voor extra 
programma. 

PLANOLOGIE
De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) 
heeft een rijke historie met bloeiperiodes en met fu-
sies, en verschillende overnames en reorganisaties. 
Het terrein van de RDM wordt momenteel heront-
wikkeld tot RDM Campus; een broedplaats voor cre-
atieve en innovatieve maakindustrie onder het motto 
‘Research, Design and Manufacturing’. In de oude 
machinehal vestigen zich twee onderwijsinstellingen 
(het Albeda College en de Hogeschool Rotterdam). 
Het voormalig RDM hoofdkantoor zal ruimte bieden 
aan ateliers, onderwijsruimtes en kantoren. In de 
Heysehaven wordt een drijvend werkeiland gerea-
liseerd. Ook de RDM Village, die wordt ontwikkeld 
door woningcorporatie Woonbron, zal deel uitma-

ken van de campus. De Dokhaven wordt ingericht 
als hoofdingang, met de Aqualiner als waterverbin-
ding met het centrum. In de haven wordt ruimte 
gereserveerd voor expositie en experiment. Hierbij 
wordt gedacht aan drijvende waterwoningen, een 
woon- werkeiland, een boothuis, exposities en on-
derzoekruimte of terrassen en parkeervoorzieningen 
op het water.

OMGEVING
Het RDM terrein ligt omsloten door de Waal- en 
Eemhaven. Aan de zuidkant ligt het plaatsje Heijplaat 
wat in 1904 ontstaan is als huisvesting voor werkne-
mers van het RDM terrein. In de jaren ’20 ontwikkelt 
zich hier een tuindorp compleet met scholen, kerk en 
andere openbare functies.

OMGEVING | VOORZIENINGEN
De voorzieningen in het dorpje bestaan uit een open-
baar zwembad, een supermarkt en een restaurant. 
Maar ook een groot bedrijventerrein met havenge-
relateerde activiteiten en hoge scholen Albeda/Hoge 
school Rotterdam. 

OMGEVING | WIJKBEHEER
In Heijplaat zijn de meeste huurwoningen in het be-
heer van Woonbron Maasoevers. Delen van het dorp 
worden ingrijpend veranderd, zo worden 900 oude 
verpauperde huurwoningen gesloopt en komen hier 
300 gevarieerde woningen voor terug. 

OMGEVING | SOCIALE VEILIGHEID
Wat betreft de veiligheid, scoort Heijplaat uitstekend 
(9,4 in de veiligheidsindex). 
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OMGEVING | UITZICHT
Het RDM terrein beschikt over een aantal prachti-
ge havenpanden waaraan de historie is af te lezen. 
Verder is er door de breedte van de Dokhaven goed 
uitzicht op de Nieuwe Maas, maar hierdoor wel een 
weinig beschutte sfeer.

BEREIKBAARHEID | AUTO
Het RDM-terrein heeft een redelijk gunstige ligging 
ten opzichte van snelwegen. 

Afstand vanaf de A4    9,5 km. 

Afstand vanaf de A15   3,5 km. 

BEREIKBAARHEID | OPENBAAR VERVOER
Het OV deed er tot voorkort ongeveer 40 minuten 
over van en naar Rotterdam Centraal. Met de komst 
van de Aqualiner, is dit gereduceerd tot ongeveer 25 
minuten. De Aqualiner vertrekt momenteel eens per 
40-50 minuten van en naar de Willemskade, maar 
voor de toekomst wordt voorzien dat de vaardienst 
wordt uitgebreid. Wellicht zal de frequentie dan ook 
toenemen.

GENTRIFICATION
Op het gebied van gentrifi cation is de Rotterdamsche 
Droogdok Maatschappij het belangrijkste element in 
het gebied. Daarnaast zijn plannen voor nieuwe cre-
atieve functies.

HAVENACTIVITEIT
Hoewel op het RDM-terrein geen havenbedrijven 
meer zijn gevestigd, is er veel industriegeluid van het 
omringende gebied (Waalhaven/Eemhaven/Nieuwe 
Maas). In Heijplaat wordt overdag 60-70 dB geme-
ten en ’s nachts 50-60 dB.

GOLFHINDER
Golfoverlast in de Dokhaven zal vooral afkomstig 
zijn van de Nieuwe Maas. De haven is zeer open 
naar deze hoofdvaarroute en heeft plaatselijk een 
beperkte diepte. Hierdoor zal bij vaarsnelheden van 
20 km/h rekening worden gehouden met golven 
tussen de 0,5 - 0,7 meter hoogte. Dit is goed te zien 
op onderstaande foto.

VERPLAATSBAARHEID WATERDEMO
De haven is zeer goed toegankelijk en verplaatsbaar-
heid is hier nu en in de toekomst mogelijk.

POTENTIELE FUNCTIES
Voor de havens staan de komende jaren grootse 
plannen te wachten voor met de komst van de Rot-
terdam Climate Campus en het experimententerrein 
in de haven. Daarnaast zijn ook goede mogelijkhe-
den voor een grootschalige publiekstrekker, zoals 
een drijvend zwembad.

Lloydkwartier
BESCHIKBAARHEID
Hoewel dit gebied niet behoort tot Stadshavens Rot-
terdam, wordt deze voor de volledigheid ook mee-
genomen in de beschrijving. Het Lloydkwartier is de 
afgelopen jaren herontwikkeld tot een nieuw woon- 
en werkgebied. Veel oude bedrijfsgebouwen zijn 
hierbij gehandhaafd en gerenoveerd. De havenge-
bonden activiteiten zijn in de jaren tachtig en negen-
tig beëindigd, wat deze havens bij uitstek geschikt 
maakt voor drijvende bebouwing. In de Parkhaven 
is momenteel een drijvend Chinees restaurant geves-
tigd, wat laat zien dat een drijvende functie in dit 
gebied al mogelijk is.

PLANOLOGIE
Op dit moment is in de wijk een grote herstructure-
ring gaande die tot 2014 zal duren. De havens zijn 
in handen van gemeente Rotterdam die samen met 
projectontwikkelaar OVG een groot aantal histori-
sche bedrijfsgebouwen heeft herbestemd tot wonin-
gen en bedrijfsgebouwen. 

OMGEVINGSFACTOREN
De Parkhaven, St. Jobshaven en Schiehaven gelegen 
in het zuidelijke deel van Schiemond gaan door on-
der de nieuwe naam Lloydkwartier. Het havengebied 
is rond 1900 aangelegd. Sinds de jaren ’60 neemt de 
bedrijvigheid in het gebied sterk af en in 1970 ver-
trekt het laatste grote overslagbedrijf.

OMGEVINGSFACTOREN | VEILIGHEID
Het gebied scoort goed in de veiligheidsindex. Behal-
ve het enigszins toegenomen aantal meldingen van 
diefstal, zijn de meeste problemen afgenomen. 

OMGEVINGSFACTOREN | WIJKBEHEER
Het gebied ondergaat een herstructurering waar-
bij een groot aantal woon-werk ruimtes gereali-
seerd worden. Ook is een nieuw gebouw van het 
Scheepvaart en Transport College(STC) op de Lloy-
dpier toegevoegd waarin vijf onderwijsonderdelen 
samengaan. Het gehele nieuwe gebied geniet van 
een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit, waarin de 
inrichting wordt uitgevoerd door kunstenaars en ar-
chitecten. Alleen de kwaliteit van de openbare weg 
laat nog enigszins te wensen over.

OMGEVINGSFACTOREN | VOORZIENINGEN
In het herontwikkelingsproject is veel ruimte uit-
getrokken voor voorzieningen: een nieuw theater, 
sportvelden, vele restaurants en er wordt ingezet op 
audiovisuele industrie, ICT en creatieve industrie. In 
het Park, is een groot evenemententerrein aanwe-
zig. Daarnaast bevinden zich er enkele restaurants 
waaronder Parkheuvel. In de loop van de jaren zijn 
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in het Park vele evenementen gehouden. Verder in 
de wijk zijn nog een theater en meerdere restaurants 
aanwezig.

BEREIKBAARHEID | AUTO
Het Lloydkwartier ligt aan de rand van het centrum. 

Gemiddelde afstand tot het centraal station: 3,3 km.

Gemiddelde afstand van de A20: 3 km.

Gemiddelde afstand van de A4: 5,9 km.

BEREIKBAARHEID | OPENBAAR VERVOER
Met het openbaar vervoer bedraagt de reistijd naar 
Rotterdam Centraal 15 tot 20 minuten. In de wijk is 
één metrostation en één tram aanwezig. De dichtst-
bijzijnde metrohalte ligt op een afstand van 0,7 km. 

POTENTIËLE FUNCTIES
Gezien de grote dichtheid aan voorzieningen is het 
gebied geschikt voor horecafuncties en parkeren. 
Ook voor recreatie liggen er kansen.
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Bijlage 2 | Algemene eigenschappen
PEILFLUCTUATIE
Het verschil is tussen laagwater en hoogwater en 
hoe vaak dit verschil optreedt is van belang voor drij-
vend bouwen. De peilfl uctuatie heeft invloed op de 
aanmering van het gebouw, op de bevestiging met 
de kade en op infrastructurele aansluitingen.

De peilfl uctuatie bedraagt in Rotterdam gemiddeld 
ca. 1,50 meter Dit is het verschil tussen gemiddeld 
laagwater en gemiddeld hoogwater. De maximale 
peilfl uctuatie ligt echter veel hoger. Bij extreme 
stormvloed kan de Nieuwe Maas waterstanden van 
meer dan 3 meter boven N.A.P. bereiken. Extreem 
lage afvoeren, dienen ook in beschouwing te wor-
den genomen. Omdat het klimaat veranderd, is de 
kans groot dat dit soort extreme situaties vaker voor 
gaan komen. 

Om een idee te krijgen van de maatgevende peilfl uc-
tuatie kan worden gekeken naar extreme waterstan-
den van de afgelopen jaren. Na 1970 was de hoogst 
gemeten waterstand van de Nieuwe Maas +2,93 
NAP. De laagste waterstand was in die periode -1,53 
NAP. De totale peilfl uctuatie voor deze periode komt 
dan neer op zo’n 4,5 m.1 Sinds 1989 is de situatie 
echter drastisch veranderd, door de bouw van de 
Maeslantkering.] Dit verschil moet door de aanmeer-
voorziening worden opgevangen. Dit heeft vooral 
consequenties voor het technisch ontwerp van het 
drijvende project.

WATERKWALITEIT
Waterkwaliteit heeft invloed op de leefbaarheid van 
het gebied voor de toekomstige gebruikers en be-
woners. Vervuild water, of water met een te laag 
zuurstofgehalte kan leiden tot een verstoring van 
de ecologische balans, wat o.a. vissterfte, algen-
ontwikkeling, insectenplagen en stankoverlast kan 
veroorzaken. Daarnaast kan vervuild of brak water 
de levensduur en het beheer van de drijfelementen 
beïnvloeden. Verschillende oliesoorten tasten EPS 
(piepschuim) aan en betonwapening corrodeert 
sneller onder invloed van zouten.

De waterkwaliteit in de havens van Rotterdam is in 
het laatste decennium enorm vooruitgegaan. Euro-
pese afspraken over lozingen en nationale regelge-
ving ten behoeve van de verbetering van de grond 
en oppervlaktewater kwaliteit hebben hier aan bij-
gedragen. Toch heeft het Rotterdamse water nog 

1. Gegevens 1970 – 2004; uit: Rijkswaterstaat(2004): 
Huidige situatie en autonome ontwikkeling Rijn-Maas-
monding, December 2004

veel te maken met vervuilingen en is de chemische 
en biologische waterkwalitiet van deze havens is 
matig. Zo zijn er in 2007, 289 morsingen geregis-
treerd van vooral mineralen en eetbare producten 
(316m3) waarvan op jaarbasis ongeveer 50 m3 olie. 
De meeste chemische probleemstoffen liggen echter 
bovenstrooms, met uitzondering van TBT (tributylin) 
een middel tegen algen, schimmels en zeeorganis-
men toegepast op o.a. de rompen van de schepen. 
Lozingen op de Rijn worden de laatste jaren stren-
ger gereguleerd. Daarnaast ontstaat er in tijden van 
droogte (minder tegendruk van het zoete water) 
zoutindringing via de monding van de Nieuwe Wa-
terweg en de Hollandse IJssel.[Havenplan 2020] De 
invloed hiervan zal van geringe betekenis zijn voor 
het drijfl ichaam, omdat de zouttong door zijn hogere 
gewicht over de bodem zal kruipen.

SLIB/BODEMGESTELDHEID
De waterkwaliteit hangt nauw samen met de kwa-
liteit van de onderliggende bodem. De sediment-
deeltjes worden via het water aangevoerd en dalen 
neer op de bodem en veroorzaken hiermee slib. 
De bodemgesteldheid weerspiegelt zo indirect de 
kwaliteit van het water. De hoeveelheid slib die in 
een gebied neerdaalt is per haven verschillend. Slib 
moet regelmatig worden verwijdert om de havens 
op diepte te houden, vervuild slib wordt in de sluf-
ter gedumpt ‘schoon’ slib wordt op zee gestort. Ook 
voor de drijvende gebouwen is een minimale diepte 
van de haven vereist voor de diepgang van het drij-
felement. Deze minimale diepte hangt of van het 
type gebouw.

DOORSTROMING
De stroming van het water beïnvloedt de waterkwa-
liteit; met name de hoeveelheid sediment dat wordt 
aan- en afgevoerd en daarmee ook de vervuilende 
stoffen. Daarnaast is doorstroming nodig om een 
zuurstofl oze toestand te voorkomen onder en rond-
om de drijvende gebouwen. Dit heeft vis en planten-
sterfte ten gevolge wat tot stankoverlast leidt. 

De gemiddelde stroomsnelheid in Nieuwe Maas 
varieert tussen de -0,7 en de 0,75 m/s. In de on-
derstaande fi guren is te zien dat de stroming in de 
haven veel lager ligt. Dichtbij de Nieuwe maas ligt 
deze op circa 0,1 m/s, dieper in de haven op onge-
veer 0,04 m/s.
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