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9. Programma
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Het Park De Euromast

De Euromast

De Splashtour

Watertaxi

Midgetgolf

De Chinese Boot

Waterrecreati e

Berenboot
Partyboot 
“De Ameland’

Pannenkoekenboot
De Zwarte Zwaan

Dit masterplan voorziet in een versterking 
van de verblijfskwaliteit op de kade met 
behoud van alle huidige functies.

De Euromast, het Park en de midgetgolf zijn al 
generaties lang belangrijke attracties in de stad, die een 
breed publiek van zowel Rotterdammers als toeristen 
aanspreken. Het aanbod van boten aan de kade heeft 
daar een nog bredere doelgroep aan toegevoegd.

De kade is goed bereikbaar met de watertaxi. De Chinese 
boot biedt naast restaurant en hotel ook een supermarkt 
met een gevarieerd aanbod Aziatische producten. 
De Berenboot, De Pannenkoekenboot, de Ameland 
en de Zwarte Zwaan zijn als eetgelegenheid of party-
locatie aantrekkelijk als zelfstandige bestemming of in 
combinatie met bezoek aan de Euromast. De Splashtour 
sluit qua functie en gebruik aan op dit programma.

Dit masterplan beoogt een levendige, groene 
kade met meer ruimte voor voetgangers. Dit 
vergroot de verblijfskwaliteit van de kade en 
borgt duurzaam het bezoek aan de historische 
attracties aan de kade en in het water.

9
9.1 De huidige stakeholders

9. Programma

De huidige stakeholders rond de Parkhavenstrook
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W E R E L D M U S E U M

         8 3 . 0 0 0  B / J R  

W AT E R BU S,  S P I D O

      

E R A S M U S  M C

 5 0 0 . 0 0 0  B / J R           

C H I N E S E  B O OT

        

M U S E U M PA R K

        6 8 9 . 0 0 0  B / J R  

M U S E U M  B O I J M A N S  
VA N  B E U N I N G E N

        3 1 5 . 0 0 0  B / J R  

K U N S T H A L
 
        4 1 5 . 0 0 0  B / J R  

E U R O M A S T

        5 7 5 . 0 0 0  B / J R  

C H A R LO I S

        6 6 . 7 5 0  I N W O N E R S  

H E T  PA R K
8 6 7 . 0 0 0  B / J R  

B E R E N B O OT

        

PA N N E N KO E K E N B O OT

        4 6 . 0 0 0  B / J R  

PA RT YS C H I P  D E  A M E L A N D

        

D E  M AC H I N I S T

        

S P L A S H T O U R S

        4 0 . 0 0 0  B / J R  

M I D G E TG O L F
        3 0 . 0 0 0  B / J R

Huidig programma in de omgeving rond de Parkhaven
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De Parkhavenkade transformeert van een 
doelbestemming naar een hoogwaardig verblijfsgebied 
voor dagjesmensen, voor parkbezoekers, voor toeristen 
én voor alle Rotterdammers. De groene brug over het 
Maastunneltracé verbindt de lommerrijke grandeur 
van het Park met de levendigheid aan de kade.  

Het programma in de plint van de gebouwen versterkt 
het centrumstedelijke karakter van ParkHaven. 
De grote bezoekersaantallen van de Euromast, 
het Park, de midgetgolf en de verschillende boten 
aan de kade bieden kansen voor een gevarieerd 
aanbod van winkel- en werkruimtes, werkplaatsen 
voor creatieve ambachten, horeca, ateliers, 
maatschappelijke functies en kantoren. Het leidend 
principe voor het toevoegen van plintprogramma 
is de combinatie van lokaal ondernemerschap 
en toeristische waarde in een kleine korrel.  

Een levendig gebied heeft baat bij kleinschaligheid 
en variatie. Op de begane grond aan de kade is de 
omvang van de ruimtes relatief klein. Diversiteit 
in aanbod, uitstraling en beeld is de maatstaf.  

Kleinschaligheid is essentieel voor een toekomstbestendige 
plint. In de tekening is te zien wat de bandbreedte 
van de oppervlaktes per functie is. De combinatie van 
verschillen in functies en oppervlaktes maakt de plint 
divers en interessant. De identiteit van ParkHaven als 
bestemming vraagt om profilering van het programma.  
Hoewel de planvorming nog niet ver genoeg is 
uitgewerkt voor een echte marktbehoefte, is in H.9.6 
en H.9.7 beschreven welke functies aanvullend kunnen 
zijn op het bestaande programma aan de kade.  
Het is een uitgelezen kans om bijvoorbeeld ateliers 
voor lokale kunstenaars, werkruimtes voor makers 
van ambachtelijke (design)producten te koppelen 

9.2 Levendige, gevarieerde plint

Boven: uitnodigende kleinschalige horeca

Onder: Gezondheidscentrum

Boven: woning-gebonden werkruimtes

Boven: werkplaatsen voor kunstenaars en ambachtslieden

Onder: lokale voedselspecialiteiten

aan de hoge toeristische waarde van deze plek. In 
combinatie met horeca in de plint wordt ParkHaven een 
aantrekkelijker gebied,  vooral ook voor Rotterdammers.  

Grotere kantoren of maatschappelijke functies (zorg of 
onderwijs gerelateerd) passen ook bij ParkHaven, maar 
liggen bij voorkeur op de eerste verdieping van de plint.  
Aan de greens en aan de parkzijde is de uitstraling 
vooral wonen. Hier bevinden zich bijvoorbeeld 
grotere woningen voor stadsgezinnen of 
woonwerkwoningen. In de ParkHaven Greens 
bevinden zich de hoofdentrees naar de woningen. 
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voedselspecialiteiten

recreatief-toeristische 
voorzieningen

maatschappelijke functies;
zorgcentrum, beschermd wonen

kleinschalige bedrijven
startup community
broedplaatsen

(kunstzinnige) ambachten

werkplaatsen/ateliers

horecavoorzieningen

Kleine korrel in de plint met een rijke variatie aan functies 
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Rotterdam zet wat betreft woonmilieus in op heterogene 
buurten en homogene gebouwen. In `dit masterplan 
is deze ambitie zichtbaar in zowel het woon- als het 
plintprogramma. ParkHaven is voor alle Rotterdammers.

Het woonprogramma is conform gemeentelijke 
segmentering en omvat:
- 20% sociaal segment
- 30% middensegment
- 30% hoger segment
- 20% topsegment
 
Woninggroottes zijn gevarieerd, van minimaal 50 m2 tot 
circa 200 m2, om een zo breed mogelijke doegroep aan 
te spreken. Om ook plek te bieden aan stadsgezinnen 
is 30% van de woningen groter dan 85 m2.  Een nader 
toewijzingsbeleid om ruimte te bieden voor deze gezinnen 
wordt in het vervolgtraject verder uitgewerkt.
De woningen in het sociale segment zijn 
levensloopbestendig.

Verdeling woonprogramma per gebouw
Het gevarieerde woonprogramma van 20% sociaal, 30% 
middensegment, 30% hoger segment en 20% topsegment 
is logisch verdeeld over de 9 gebouwen van Parkhaven. 

In de tweelaagse plint wordt, naast werkruimtes, ateliers 
en kantoren, ook gewoond. Op de begane grond liggen de 
woningen voornamelijk aan de greens en aan de parkzijde. 
Ze hebben een eigen voordeur en groene buitenruimte. 
Juist op deze plek is werken aan huis aantrekkelijk. Op 
deze manier is de uitstraling alzijdig: voorkanten aan 
de kade en aan het Park.Op de 1e verdieping in de 
plint bevindt zich een mix van wonen en werken.

Mogelijke indeling van een compacte woning met erker 

9.3 Wonen voor alle 
Rotterdammers

Het middendeel van de 9 blokken biedt ruimte 
aan het grootste deel van de woningen. De 
categorieën variëren per gebouw. Elke verdieping 
kent een mix van verschillende woningtypes.

In de toppen bevinden zich de grotere woningen, 
met zicht op het Park en haven. De set-backs 
rondom verbijzonderen de gebouwvolumes. 
Groene dakterrassen bepalen het beeld.

Mogelijke indeling van een grotere woning met terrasMogelijke indeling van een (woonwerk)woning aan de parkzijde
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Sociaal segment  20% - 120-140 woningen

Top segment  20%- 120-140 woningen

Midden segment  30%- 180-210 woningen

Hoog segment  30%- 180-210 woningen

    620-680 woningen   
Levendige plint  -  10 % van het totale BVO 

Mogelijke verdeling programma

ParkHaven een plan voor alle Rotterdammers

Victor (23) - receptionist
Romeo (42) -  havenmedewerker

Annie (40): politieagente

Renée (52) - therapeut

Hans (52) - Planoloog

Isabella (29) - verpleegkundige

Pablo, Vera, Maxim, Noah, Jessie & David (46, 42, 16,14,15 & 16)

Pablo, Vera, Maxim, Noah, Jessie & 
David (46, 42, 16,14,15 & 16): Sinds 
vorig jaar wonen we samen met onze 
2 gezinnen. Een heerlijk huis om te 
wonen en te werken, met een terras 
aan het Park. 

Hans & Renée (52, 52): Hillegersberg 
is toch ver van de stad. En ons 
dakterras voelt groter dan onze oude 
stadstuin.

Romeo & Annie: Onze jongens (Emiel 
en  David) zijn net een tweeling. Ze 
delen een grote slaapkamer. Isabella: Na mijn scheiding zoek 

ik weer een plekje voor mezelf en 
mijn dochter.  

Victor: Hoi, ik woon alleen 
en ben starter op de markt.

1 tot 2 persoonshuishoudens 3 - 4 persoonshuishoudens Friendswoning2 - 3 persoonshuishoudens Topappartement Gezinswoning / Atelierwoning

Rosie (28) - eigenaar webwinkel

Julia (30) - lerares

Rosie & Julia: Alleen wonen 
is niets voor ons. Na onze studie 
vonden we deze “Friends woning” op 
een prachtige plek. (€€)
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In de plint van de gebouwen rond de Euromast 
is hoogwaardig horeca programma kansrijk. De 
bovengelegen woningen kunnen gebruik maken van 
services in de plint.  Dit sluit aan op de trend van 
compacte woningen met een hoog serviceniveau.
Naast reguliere woningaanbod zou één van de 
gebouwen naast de Euromast ook zeer geschikt 
kunnen zijn voor een boutique hotel. 

Indien een boutique hotel deel uit gaat maken 
van het programma, dan zal dit oppervlak 
verminderd worden op het oppervlak met een 
reguliere woonbestemming. Mogelijk zal het 
woningaantal in dat geval beperkt afnemen.

9.4 Optie boutique hotel

Boven: met uitzicht op het Park

Onder: lobby Boutqiue hotel

Boven: dineren met uitzicht

Boven: dineren met uitzicht

Onder: slapen met uitzicht
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Boutiquehotel met uitzicht op het water
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9.5 Onderbouwing programma wonen

Zoals eerder in dit hoofdstuk genoemd biedt 
ParkHaven woonruimte voor alle Rotterdammers. 
Het woonprogramma is als volgt opgebouwd:
- 20% sociaal segment
- 30% middensegment
- 30% hoger segment 
- 20% topsegment

Sociaal segment  - 20%

Middensegment  - 30% 

Hoger segment  - 30%

Top segment  -20%

Levendige plint

Mogelijke verdeling programma

Programma tabel Wonen Masterplan ParkHaven
 Juli 2020

UITGANGSPUNTEN TOETSINGSKADER

Totaal programma
(wonen + niet-wonen)

(exclusief ondergrondse voorzieningen)

75.000 m2 Bandbreedte programma 72.500 – 78.500 m2

Verdeling naar categorie
Voor alle categorieën geldt: Alle woningen zijn groter dan 50 m2.

Van het totaal aantal woningen is 30%  geschikt
voor gezinnen (min. 4 personen) en heeft een
oppervlak groter dan circa 85m2.

Sociaal:
- 1-persoonshuishoudens
- Meerpersoonshuishoudens

Ca 120 - 140 woningen Alle sociale woningen zijn levensloopbestendig

Middensegment:
- 1-persoonshuishoudens
- Meerpersoonshuishoudens

Ca 180 - 210 woningen

Hoger segment:
- Meerpersoonshuishoudens Ca 180 - 210 woningen

Topsegment:
- Meerpersoonshuishoudens Ca 120 - 140 woningen

TOTAAL Ca 620 – 680 woningen

Programmaverdeling



169

Mogelijke invulling woonprogramma - middendeel

Voorbeeldindeling - blokplattegrond
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Bedrijfsruimte

50-200m2

200 - 350m2 

Horeca/leisure/optie hotel

50-200m2

200 - 350m2 

Kantoren

50-200m2

200 - 350m2 

Maatschappelijke voorziening

50-200 m2

200 - 350m2 

>350m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Begane grond

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

Wonen

Entree & ontsluiting

Parkeren ontsluiting

Terrassen

Maatschappelijke voorziening
- Beschermd wonen

1000-1200m2

Bedrijfsruimte

50-200m2

200 - 350m2 

Horeca/leisure/optie hotel

50-200m2

200 - 350m2 

Kantoren

50-200m2

200 - 350m2 

Maatschappelijke voorziening

50-200 m2

200 - 350m2 

>350m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Begane grond

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

Wonen

Entree & ontsluiting

Parkeren ontsluiting

Terrassen

Maatschappelijke voorziening
- Beschermd wonen

1000-1200m2

50-55m2

55-65m2

65-75m2

75-85m2

85-95m2

95-105m2

105-135m2

>135m2
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9.6 Onderbouwing programma 
Niet-wonen
Het bestaande toeristisch-recreatieve programma zoals nu 
gevestigd aan de Parkhaven blijft in principe behouden. De 
Parkhaven krijgt een aantrekkelijke functiemix die past bij 
dit gebied. Nieuwe functies dienen aanvullend te zijn op 
de huidige voorzieningen en dragen bij aan een verrijking 
van het toeristische en recreatieve profiel van het gebied. 
Er wordt nader onderzocht welke functies op het gebied 
van leisure (aanvullend op het al aanwezige programma) 
een meerwaarde kunnen bieden voor het hele gebied en 
aantrekkelijk zijn voor bestaande en nieuwe bezoekers. De 
nieuwe overbrugging maakt de Parkhaven ook makkelijker 
bereikbaar voor bezoekers (met name Rotterdammers) 
van het Park. ParkHaven heeft een unieke kwaliteit: veel 
bezoekers, een doelbestemming met een relatief groot 
gemixt aanbod en een verblijfsplek op een goed bezonde 
kade met uitzicht op de Nieuwe Maas.      

Horeca - leisure 
Door nieuwe horeca toe te voegen dat aanvullend is 
op het aanwezige programma wordt de toeristische en 
recreatieve functie van de Parkhaven en het Park versterkt. 
Deze functies dragen bij aan de levendigheid van zowel 
de plint als kade. De horeca zal zich voornamelijk rond de 
groene buitenruimte van de Euromast concentreren en 
in de meest zuidelijke bebouwing vanwege de gunstige 
ligging voor een mogelijk terras met zicht op de Nieuwe 
Maas. Er zullen alleen horecafuncties tot en met  categorie 
2 worden opgenomen in het plan.

De Parkhaven heeft ook een sterk recreatieve functie en 
biedt ruimte voor toevoeging van enkele leisure functies 
ten behoeve van ontspanning, sport, spel, vermaak en 
infotainment. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld 
een sportschool, escaperoom, indoorgolf, of game-
voorzieningen of een combinatie daarvan. De ruimte-  

Programma tabel Niet‐Wonen  Masterplan ParkHaven 
Juli 2020 

 

UITGANGSPUNTEN TOETSINGSKADER  
 

    Bandbreedte  
programma 

Uitgangspunten 

  m2  min m2  max m2   
Totaal programma inclusief wonen 
(exclusief ondergronds 
voorzieningen) 

75.000   72.500  78.500    

Totaal niet‐wonen functie  7.500    >7.250  <15.700  Minimaal 10% en 
maximaal 20% van totaal 
programma  

Verdeling naar functies 
Horeca – leisure – optie hotel: 

- Horeca 
- Leisure 
- Boutique‐hotel 

3.550 – 3.825 
1.775 ‐ 1.975  
1.775 ‐ 1.975 

         n.v.t. 

>3.550   <7.700   Totaalprogramma Horeca 
‐ leisure – hotel (optie) is 
kleiner dan 50% van 
totaal programma.  

 
Horeca t/m categorie 2. 

 
Leisure functie max. 
1.000 m2 per eenheid. 
 
 

Maatschappelijke voorzieningen: 
- Beschermd/begeleid wonen 
- Gezondheid‐welzijn 

 
minimaal 1.000 
minimaal 750 

 
    
 

 
 

Referentiewaarde 
maatschappelijke 
voorzieningen. 

Cultuur: 
- Culturele voorzieningen 

 
minimaal 300 

   

Bedrijfsruimte – kantoren: 
 
 
 
 
 

- Bedrijfsruimte commercieel 
 

- Bedrijfsruimte betaalbaar 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Kantoren 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.150 – 1.250 
 

1.150 – 1.250 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.325 – 1.525 

>3.700  
 
 
 
 
 

>1.110  
 

>1.110  
 
 
 
 
 
 
 
 

>1.480   

<8.000  
 
 
 
 
 

>1.200  
 

>1.200  
 
 
 
 
 
 
 
 

< 5.600  

Totaal programma 
bedrijfsruimte en 
kantoren is kleiner dan 
50% van programma 
Niet‐Wonen. 

 
Minimaal 3% van het 
totaal programma is 
bestemd voor 
bedrijfsruimten waarvan 
50% betaalbaar. 
 
Bedrijfseenheden zijn 
max.  500 m2 per 
eenheid; 
 
 
Kantooreenheden zijn 
max. 1000 m2 per 
eenheid 
 

Programmaverdeling - Niet wonen

eenheden voor een leisure-functie is maximaal 1.000 m2 
om de kleinschaligheid te waarborgen. Een eventueel 
kleinschalig boutique-hotel (max. 50 kamers) is als functie 
mogelijk. In het huidige programma is deze functie niet 
opgenomen, maar zoals beschreven in 9.4 bestaat de 
mogelijkheid om dit in het plan te integreren. Het totale 
programma van leisure – horeca en eventueel boutique-
hotel zal niet meer dan 50% van het totale niet-wonen 
programma beslaan.

Mobiliteitshub
De veranderende vraag naar mobiliteit in de stad vraagt 
niet alleen om vastomlijnde parkeervoorzieningen maar 
juist ook naar mogelijkheden om op een comfortabele 
manier de keuze van verschillende modaliteiten die 
vriendelijk zijn voor de stad aan te kunnen bieden. Met 
name de plint leent zich goed voor een “adres” van de 
hub in de vorm van fietsverhuur/reparatie/uitleen service. 
Bij de uitwerking van het masterplan zal deze functie een 
prominente plek krijgen.
  
Bedrijfsruimte - Kantoren
ParkHaven is een zeer geschikte locatie voor kleinschalige 
bedrijfs- en kantoorruimten. Voor bedrijfsruimte geldt dat 
totaal minimaal 3% van totale bovengronds programma 
bestemd is voor bedrijfsruimten waarvan 50% in een 
betaalbaar segment. Voor de toekomstbestendigheid 
van een goede en levendige plint is kleinschaligheid en 
flexibiliteit een “must”. Kleinschalige bedrijfsruimten 
kunnen zelfstandige ruimten zijn of eventueel worden 
gekoppeld aan een woonruimte voor een gevarieerde mix 
van functies en gebruiksmogelijkheden. Bedrijfsruimten 
zijn maximaal 500 m2 per eenheid en kantoorruimte 
maximaal 1.000 m2 per eenheid. Bedrijfsruimte zijn 
gesitueerd op de begane grond. 

De fietsverhuur/reparatie/uitleen service
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Zoals hierboven beschreven wordt gedacht aan 
werkruimte en bedrijfsruimtes voor lokaal vakmanschap. 
Het Conform TUP zal 50% hiervan in de categorie 
betaalbaar worden aangeboden. 
Kantoorruimte worden bij voorkeur opgenomen in de 2de 
plint laag of op een hoger gelegen verdieping. Maximale 
omvang per ruimte is conform TUP maximaal 1.000m2. 
Zoals in de tekening te zien zijn de totaaloppervlaktes 
per gebouw verdiepingen van de plint over het 
algemeen al kleiner dan 1.000m2. Het grootste deel van 
kantoorprogramma zal in units verdeeld zijn van maximaal 
200m2. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied.  

Maatschappelijke voorzieningen     
Beschermd en begeleid wonen    
Beschermd of begeleid wonen: een eenheid geschikt 
voor 24 – 32 personen, die bestaat uit zelfstandige units, 

Bedrijfsruimte

50-200m2

200 - 350m2 

Horeca/leisure/optie hotel

50-200m2

200 - 350m2 

Kantoren

50-200m2

200 - 350m2 

Maatschappelijke voorziening

50-200 m2

200 - 350m2 

>350m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Begane grond

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

Wonen

Entree & ontsluiting

Parkeren ontsluiting

Terrassen

Maatschappelijke voorziening
- Beschermd wonen

1000-1200m2

Bedrijfsruimte

50-200m2

200 - 350m2 

Horeca/leisure/optie hotel

50-200m2

200 - 350m2 

Kantoren

50-200m2

200 - 350m2 

Maatschappelijke voorziening

50-200 m2

200 - 350m2 

>350m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Begane grond

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

Wonen

Entree & ontsluiting

Parkeren ontsluiting

Terrassen

Maatschappelijke voorziening
- Beschermd wonen

1000-1200m2

Bedrijfsruimte

50-200m2

200 - 350m2 

Horeca/leisure/optie hotel

50-200m2

200 - 350m2 

Kantoren

50-200m2

200 - 350m2 

Maatschappelijke voorziening

50-200 m2

200 - 350m2 

>350m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Begane grond

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

Wonen

Entree & ontsluiting

Parkeren ontsluiting

Terrassen

Maatschappelijke voorziening
- Beschermd wonen

1000-1200m2

Bedrijfsruimte

50-200m2

200 - 350m2 

Horeca/leisure/optie hotel

50-200m2

200 - 350m2 

Kantoren

50-200m2

200 - 350m2 

Maatschappelijke voorziening

50-200 m2

200 - 350m2 

>350m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Begane grond

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

Wonen

Entree & ontsluiting

Parkeren ontsluiting

Terrassen

Maatschappelijke voorziening
- Beschermd wonen

1000-1200m2

Bedrijfsruimte

50-200m2

200 - 350m2 

Horeca/leisure/optie hotel

50-200m2

200 - 350m2 

Kantoren

50-200m2

200 - 350m2 

Maatschappelijke voorziening

50-200 m2

200 - 350m2 

>350m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Begane grond

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

Wonen

Entree & ontsluiting

Parkeren ontsluiting

Terrassen

Maatschappelijke voorziening
- Beschermd wonen

1000-1200m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

dan wel units die eenvoudig tot zelfstandige units zijn 
te transformeren om zo flexibel en toekomstbestendig 
te zijn. Naast de zelfstandige woonruimtes beschikt 
de eenheid over een gemeenschappelijke ruimte. De 
plint bestaat uit 2 verdiepingen. Een plek op de begane 
grond is voor beschermd wonen zeer onwenselijk. Op de 
verdieping van de plint en de hoger gelegen verdiepingen 
kan deze functie goed ingepast worden. 
  
Voorzieningen ten behoeve van welzijn en gezondheid
Op dit moment is binnen het centrum van Rotterdam 
een tekort aan voorzieningen ten behoeve van 
welzijn en gezondheid. Huisartsen en andere 
eerstelijnszorgverleners hebben moeite om zich 
in het centrum van de stad te vestigen. ParkHaven 
kan hiervoor ruimte bieden. Mogelijkheden zijn 
een gezondheidscentrum, een huisartsenpraktijk, 

een centrum voor fysiotherapie, een apotheker, een 
tandartsenpraktijk et cetera.
Vanwege privacy zou deze functie bij voorkeur worden 
gesitueerd op de eerste verdieping van de plint.

Culturele voorzieningen      
Ateliers, werkplaatsen voor bijvoorbeeld de ambachtelijke 
sector en kunstenaars kunnen een mooie bijdrage leveren aan 
een gevarieerde mix van functies in de plint. Naast inspiratie 
zorgen deze gebruikers ook voor levendigheid. De ruimtes 
kunnen al dan niet gekoppeld worden aan woningen, waarbij 
de betaalbaarheid zoals beschreven in het toetsingskader 
gewaarborgd zal blijven. Maar dat betekent dat de woonfunctie 
niet meer meegeteld kan worden onder culturele voorziening.

De school 
De mogelijkheid en haalbaarheid van een basisschool van ca. 
300 leerlingen wordt nader onderzocht in de vervolgfase.



172

9.7 Toekomstbestendigheid plint
Met de Euromast als publiekstrekker is en blijft de 
Parkhaven een druk bezocht gebied in Rotterdam. Er zijn 
vanuit de kwaliteit van de locatie en schaarste in de stad 
voldoende kansen om het programma niet-wonen te 
vergroten. Tegelijkertijd blijkt het op veel plaatsen complex 
om gedurende een lange periode grip te hebben en te 
houden op de invulling van plintprogramma.

In ParkHaven is de ambitie een kwalitatieve en 
toekomstbestendige plint. We borgen dit zowel ruimtelijk 
als organisatorisch.

Ruimtelijke borging: diversiteit, levendigheid en 
flexibiliteit
De opzet met relatief kleine eenheden in de plint vergroot 
de diversiteit en levendigheid en biedt tegelijk flexibiliteit 
in gebruik nu en op termijn. De kleine ‘korrel’ toont zich 
niet alleen in de omvang van de ruimtes maar ook in 
de detaillering en schaal van de gevel van de plint. Er is 
sprake van diversiteit in beeld. De begane grond gevel 
bestaat juist niet alleen uit grote glasvlakken. Puien maken 
onderdeel uit van het gevelconcept van elk afzonderlijk 
gebouw en bevatten veel met zorg ontworpen entrees 
voor de verschillende ruimtes.  
De ruimtes in de plint kunnen op termijn indien 
wenselijk worden samengevoegd onderling, of met een 
bovengelegen woning. De maatvoering van de ruimtes is 
gezien het oppervlak en de hoge verdiepingshoogte ook 
geschikt om op termijn getransformeerd te worden tot 
woonruimte.  
De plintfuncties liggen voornamelijk aan de kade en aan de 
Greens. Aan de parkzijde overheerst het woonprogramma. 
Aan de Greens bevinden zich ook de entreehallen voor 
de woongebouwen en de entreehal van ondergrondse 
parkeergarage. Het openbare karakter van kade en Greens 
resulteert in een sociaal veilige omgeving zowel overdag 
als in de avonduren.    

Flexibiliteit op lange termijn is wenselijk. Werk- en 
bedrijfsruimtes en ateliers aan de greens functioneren 
zelfstandig. De ruimtelijke opzet is zodanig dat op termijn 
de ruimtes ook gekoppeld kunnen worden aan een 
bovengelegen woning of als zelfstandige woning bruikbaar 
zijn.  

Organisatorische borging: plintenconsortium 
Het toekomstbestendig exploiteren van een 
plintprogramma vraagt om een visie op lange termijn.
De mix van het aanbod in m2 en functie moet niet alleen 
worden bepaald, maar ook gemonitord en  gehandhaafd. 
Succesvolle voorbeelden in Rotterdam en daarbuiten 
kenmerken zich door een sterke visie op doelgroep, een 
mix van aanbod en een specifieke identiteit en uitstraling, 
gecombineerd met een innovatieve maar strakke regie. 
De Keilewerf, Het Industriegebouw, De Kroon en De Hallen 
inspireren, niet alleen door aanbod en identiteit, maar 
ook vanwege het feit dat een groot en divers programma 
in korte tijd tot stand gekomen is en duurzaam blijkt te 
functioneren.
Het plintprogramma in ParkHaven is verdeeld over uit 
meerdere gebouwen. Dat vraagt om extra regie. Daarom 
zal voor ParkHaven een plintenconsortium worden 
opgericht, dat namens alle VVE’s van de gebouwen een 
visie zal opstellen waarin de mix van het aanbod in functie 
en m2,  en de uitstraling en identiteit wordt bepaald. Het 
plintenconsortium draagt gedurende 10 jaar na realisatie  
zorg voor de exploitatie (marketing, verhuur, dagelijks 
onderhoud).

Kleine korrel in de plint vergroot de diversiteit in ParkHaven
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Mogelijke invulling plintprogramma
Scenario 1 - kleine eenheden

Mogelijke invulling plintprogramma
Scenario 2 - combineren van kleine eenheden

Mogelijke invulling plintprogramma
Scenario 3 - wonen als terugvaloptie

Wonen

Entree & ontsluiting

Ontsluiting parkeren

Terrassen

Horeca/Leisure/Optie Hotel

Maatschappelijke voorzieningen

Bedrijfsruimte - kantoren

Bedrijfsruimte

50-200m2

200 - 350m2 

Horeca/leisure/optie hotel

50-200m2

200 - 350m2 

Kantoren

50-200m2

200 - 350m2 

Maatschappelijke voorziening

50-200 m2

200 - 350m2 

>350m2

Mogelijke invulling plintprogramma - Begane grond

Mogelijke invulling plintprogramma - Eerste verdieping

Wonen

Entree & ontsluiting

Parkeren ontsluiting

Terrassen

Maatschappelijke voorziening
- Beschermd wonen

1000-1200m2
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10. Architectuur
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10
10.1. Elegant en tijdloos 
ensemble

10. Architectuur

De kenmerkende identeit van de locatie tussen Park en 
rivier is het startpunt voor de atmosfeer en het gevoel 
dat de gebouwen in ParkHaven uitstralen. Het ensemble 
van gebouwen neemt zelfbewust een plek in naast het 
Park, de rivier en de Euromast en Maastunneltraverse. Het 
voegt een nieuw karakter toe in relatie tot omringende 
stadsdelen. Zo sluit ParkHaven aan bij de traditie van 
Rotterdam Architectuurstad, de stad met ruimte voor 
nieuwe ideeen, verbeelding en vooruitgang.

De uitgangspunten voor de verdere uitwerking van  de 
gebouwen:  

De ParkHaven gebouwen vormen samen een elegant en 
licht ensemble. Het ensemble heeft een eigen identiteit 
die passend aansluit bij de sfeer van het Park en de 
groene kade. Het ensemble heeft een rustige grondtoon 
en gaat niet de concurrentie aan met de Euromast en het 
Ventilatiegebouw. Het ontwerp is in die zijn bescheiden en 
tijdloos. Het plan is tegelijkertijd eigenwijs en eigentijds, 
dit komt tot uiting inde toppen: deze zijn uitgesproken en 
vormen samen een markante skyline die het eigen karakter 
van ParkHaven onderstreept. 

Samenspel tussen gebouw en monument

EXPRESSIEF & TRANSPARANT
TOP

ROBUUST & TACTIELMIDDEN

UITNODIGEND & OPENPLINT

Een thema per gebouwdeel 
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Het ensemble bestaat uit een familie van gebouwen, 
met gedeelde eigenschappen maar elk met een eigen 
persoonlijkheid. De gebouwen zijn vormgegeven als 
stevige en goed gedefinieerde en leesbare volumes, zo 
nemen ze zelfbewust hun plaats in ten opzichte van het 
park en gebouwen in de omgeving. 
 
De kleurstelling van de gebouwen is licht en biedt 
voldoende contrast met de Euromast en het 
Ventilatiegebouw. 
 
De woonbeleving van de gebouwen is hoogwaardig, ook 
van binnen naar buiten: Alle woningen hebben een goede 
zichtrelatie met de bijzondere omgeving, dit draagt bij aan 
de ‘sense of place’ van de woningen. 
 
 De gebouwen krijgen elk een plint, een midden en een 
top. De drie bouwdelen appelleren aan verschillende 
schalen van ervaring, het ontwerp speelt daarop in, door 
nadruk te leggen op verschillende eigenschappen per 
bouwdeel: 
 
Plint: open en uitnodigend, kleinschalig 

Midden: robuust en tactiel 

Top: transparant en expressief 
 
De beeldtaal en specifieke architectuurkenmerken zullen 
door de initiatiefnemers met de dienst stedenbouw 
en de commissie welstand en monumenten worden 
doorontwikkeld en vastgelegd in een welstandsparagraaf. 
Daarna kunnen de plannen verder worden uitgewerkt 
door een in een designteam waarin verschillende ontwerp-
expertises worden samengevoegd. Op deze wijze wordt 
op een innovatieve wijze invulling gegeven aan de nieuwe 
Rotterdamse Architectuurnota. 

Familie van herkenbare volumes

Herkenbare entiteiten: Elk gebouw heeft zijn eigen karakter 
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10.2. Plinten: 
Open en uitnodigend 

Boven: Serre verbindt woning en park

Onder: Informele sfeer door kleinschaligheid

Boven: Open overgang tussen gevel en kade 

Onder: Kleine schaal in de plinte

De plint is open en uitnodigend, gericht op de menselijke 
schaal, op de beleving door voorbijgangers, fietsers en 
gebruikers. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 

De plint bestaat uit de onderste twee lagen van de 
gebouwen, de een begane grond laag is 4,5 meter hoog.   
 
Ten behoeve van de oriëntatie op de menselijke schaal 
zijn de plintgevels opgebouwd uit leesbare kleinschalige 
bouwdelen voor een open en uitnodigende uitstraling. 
 
Aan de Kadezijde zijn de plintgevels ingericht op publiek 
gebruik, met optimale toegankelijkheid, puien die zijn 
open te zetten, overstekken etc. 
 
In de greens en aan de parkzijde bevinden zich woningen 
op de begane grond. Door middel van hoogte verschillen 
en in groen ingepaste afscheidingen wordt afstand 
en privacy gewaarborgd. De plinten worden in nauwe 
samenhang met de buitenruimte ontworpen om een 
subtiele en goed functionerend systeem van hofjes, 
voorruimten, set-backs, privé buitenruimten en publieke 
ruimten en de bijbehorende overgangen te realiseren. 
 
De entrees van de woongebouwen bevinden zich in de 
Greens en worden duidelijk herkenbaar ontworpen 
 
Er is een vloeiende aansluiting tussen peilmaat 
buitenruimte en peil binnen (min. 3,60+ NAP) 
 
De plinten zijn flexibel ontworpen met mogelijkheid van 
uitwisseling in de tijd tussen woon- en niet-woon functies. 
 
De plinten worden gemaakt met een kwalitatief 
hoogwaardige detaillering en uitstraling. 
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De plinten worden begroeid  Kleine schaal  is uitgangspunt in de plinten

Plinten
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10.3. Midden: 
Robuust en tactiel  
Het middendeel van de gebouwen accentueert de 
samenhang tussen de bouwvolume en zorgt er voor dat 
ze als individuele volumes goed leesbaar zijn ten opzichte 
van elkaar. De uitwerking is robuust en tactiel, en krijgt 
een eigen en eigentijdse karakteristiek. Hiervoor gelden de 
volgende uitgangspunten: 
 
De gevelcompositie van het midden is eenvoudig qua 
hoofdopzet, ontworpen op basis van grid-vormen. Op 
deze wijze komt er samenhang tussen de gebouwen en 
worden de basisvormen van de individuele volumes stevig 
neergezet. De individuele gevelcomposities zorgen ervoor 
dat gebouwen van elkaar verschillen. 
 
De detaillering van de gevels is tactiel; Gevels hebben een 
compositie voorzien van duidelijk leesbare ritmiek, met 
diepte en reliëf. Hierdoor is sprake van schaduwwerking 
in de gevel en verandert de ervaring van het gebouw 
afhankelijk van de afstand ertoe en de stand van de zon. 
 
Toegepaste materialen zijn licht en kleur-eigen. 
 
Speciale elementen (erkers, balkons, hekwerken etc.) 
worden specifiek en eigentijds in samenhang met de gevel 
ontworpen. 
 
De diverse oriëntatie van de alzijdige gebouwen (op kade, 
greens en park) leent zich voor het ontwerpen van nuances 
in de gebouwen die context-bewustheid uitstralen. 
  

Boven : Tactiele gevel 

Onder:  Reliëf en variatie in metselwerk

Boven:  Gevarieerde gevelpartijen in combinatie met groene buitenruimten

Onder:  Elegante eenvoud in compositie
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Rustig middendeel met robuuste en tactiele gevel 

Gevelcomposities versterken leesbaarheid van de volumesGevelcomposities versterken leesbaarheid van de volumes
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10.4. Toppen: 
Expressief en transparant 
De toppen van de gebouwen geven ruimte aan een 
bijzondere architectuurexpressie. Samen geven 
ze ParkHaven als ensemble extra cachet als stad, 
als innovatief en vooruitstrevend plan, passend in 
Architectuurstad Rotterdam. De authentieke identiteit van 
ParkHaven wordt met de bijzondere toppen onderstreept 
en zorgen voor een eigentijds plan. Voor de toppen gelden 
de volgende uitgangspunten: 

De toppen onderscheiden zicht door een expressieve 
compositie van terugspringende hogere verdiepingen. 
 
Geen twee toppen zijn hetzelfde. 
 
De toppen contrasteren met de middenbouw doordat 
gevels met een grote mate van transparantie, ontworpen 
in een overwegend horizontale lijnvoering. 
 
De terugspringende verdiepingen worden ingezet als 
terrassen met veel en grootschalig groen. 
 
De daken worden groen afgewerkt en krijgen polderdaken. 
De daken worden beschouwd als integraal onderdeel van 
de toppen; het zijn vijfde gevels waarop vanuit de hogere 
gebouwen en vanuit de Euromast op wordt uitgekeken 

Boven: Toppen vormen markante skyline boven de bomen

Onder: Terrassen en pergola’s dragen bij aan de woonkwaliteit

Boven: Top met iconische kwaliteit

Onder: Expressieve top met groen
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Bijzondere architectuur toppenMicroklimaat op de toppen

Kleine schaal  is uitgangspunt in de plinten
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De entrees vanuit de ParkHaven Greens

10.5. Van binnen naar buiten
De sfeer van Parkhaven stopt niet bij de gevels en de 
voordeur. De inzet van het plan is om de ervaring en 
kwaliteiten in het hele project ‘door en door’ voelbaar te 
laten zijn. Kenmerkend voor Parkhaven zijn de combinatie 
van verfijning in de architectuur in combinatie met de 
kade en het park die royale uitzichten bieden. De beleving 
die daarmee samenhangt wordt voortgezet in de route 
vanuit de buitenruimte tot in de huiskamer: elke stap 
in die route moet als Parkhaven voelen. Uitgesproken 
entrees, karakteristieke trappenhuizen, gangloze 
woningplattegronden, en fraaie puien en erkers zorgen 
voor deze kloppende beleving.  

Het ontwerp van de entrees, algemene ruimten en 
woningplattegronden versterken  op deze wijze elkaar 
en de sfeer van het Parkhaven plan in zijn geheel. De 
uitwerking van deze integrale opvatting van het plan is 
in de verschillende onderdelen in het plan stuk voor stuk 
uitgewerkt in uitgangspunten en voorbeelden.     



185

5Vogabyggð 1.2 | DESIGN MEETING  | 2020-03-23
8Vogabyggð 1.2 | SUMMARY CONCPET DESIGN  | 2019-11-29

Building entrance

Staircases

Entry hall

Corridor

Lift hall

Home

From the courtyard to home 
Entrance sequence

10.6. Entrees en opgangen

Om de beleving van ParkHaven ook naar binnen toe vast 
te houden, krijgen  de entrees en entreehallen allure in 
ontwerp en royale maatvoering, in samenhang met groen 
en publieke ruimte. Kom je thuis dan is de route vanaf de 
straat, de fietsenberging of de garage naar je woonkamer 
een prettige, sociale opeenvolging van momenten die bij 
elkaar en bij dit plan horen. 

Entrees en hallen: samenhang met de Greens
De entrees van de woongebouwen liggen aan de Greens. 
In samenhang met het buitenruimte ontwerp van de 
Greens versterken ze het informele karakter van de 
Greens. De entrees krijgen een grandeur en diepte, ze 
liggen niet vlak in het gevelvlak. De entreehallen ademen 
ook de sfeer van informaliteit en groen, misschien niet 
letteglijk maar door uitwerking van wandafwerkingen, 
integratie van postkasten etc. zorgen ze voor een beleving 
die logisch volgt op het gevoel van de Greens.

Thuiskomen in ParkHaven

Boven: Uitnodigende entree

Onder: Trappenhuis met natuurlijk daglicht

Boven: Entree herkenbaar door materialisatie

Onder: Uitnodigend trappenhuis

Trappenhuizen met karakter
De trappenhuizen zijn niet anoniem maar hebben 
persoonlijkheid. Deze zal in uitwerking en detaillering 
aansluiten bij de architectuur van elk respectievelijk 
gebouw. Hierdoor voel je in het trappenhuis dat je thuis 
bent in je eigen gebouw. Het prettig en open karakter van 
de trappenhuizen moedigt het nemen van de trap aan, 
wat bijdraagt aan een gezond en sociaal woonmilieu. Waar 
mogelijk zullen in combinatie met de trappen halpartijen 
en vides worden toegepast.

Centrale opgangen vanuit de garage: uitnodigend
Vanuit de garage komen een aantal centrale opgangen. 
Deze zijn goed zichtbaar, voorzien van daglicht en hebben 
trappen die met een zekere zwierigheid ontworpen zijn. 
Om sociale cohesie en het ‘eyes on the street’ principe 
te waarborgen zijn de opgangen georganiseerd vanuit 
de garage naar de begane grond. Vanaf dat moment 
wandelen bewoners naar hun eigen trappenhuis om vanaf 
daar de weg naar de woning te vervolgen.
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Gangloze plattegronden

De gesschakelde ruimtes verbinden de leefruimtes aan elkaar

10.7. Woonkwaliteit 
appartementen 

Er is voor alle woningen een ruimtelijk uitgangspunt 
geformuleerd voor woningtypen die als een maatpak 
passen bij het ParkHaven plan. Om op passende wijze 
aan te sluiten op de lommerrijke kwaliteiten van de 
buitenruimte en de vergezichten over park en Maas, is de 
opzet van en-suite geschakelde ruimten ontwikkeld. Dit 
leidt tot een interessante typologie die zoveel mogelijk 
gangloos is. De beleving van de woningen wordt door 
de slimme schakelingen opgerekt: woningen voelen 
als vanzelf groter aan en de uitzichten op de omgeving 
worden vanuit de diverse geschakelde kamers ingekaderd. 
Deze inkadering wordt verder versterkt door het voorzien 
van bijzondere elementen als erkers voor de woningen aan 
de Greens. 
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De opzet van geschakelde ruimten minimaliseert 
gangruimte en zorgt voor een ruim gevoel. De 
appartementen krijgen overhoeks uitzicht, door de ligging 
op een hoek of door toepassing van erkers en balkons. 

10.7. Woonkwaliteit 
appartementen 

Boven: Erker met uitzicht 

Onder: Moderne en-suite uistraling

Boven: Doorkijk naar de woonkamer

Onder: Grote raampartijen
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Het tussenappartement met balkon Het middenappartement met erker
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De woonbeleving van geschakelde ruimtes
- Binnen ruimtelijke kaders van het en-suiteruimtelijk 
woningconcept, zijn er een keur aan specifieke 
woonkwaliteiten te benoemen en benutten voor de 
specifieke woningen op elke plek in het plan. Het 
stedenbouwkundig plan voorziet erin de condities voor 
woningen te optimaliseren zodat het uiteindelijk ontwerp 
hier maximaal gebruik van zal kunnen maken. Hierna 
volgen een reeks van condities die veel voorkomen en die 
kansen bieden aan de woonkwaliteit. 
- Iedere woning heeft een geluidsluwe kant waar de 
slaapruimte en een geluidsluwe buitenruimte of balkon 
zich kunnen bevinden. Voor de geluidsbelaste woningen 
wordt hiertoe een voorziening getroffen ter plaatste van 
de buitenruimtes. 
 
De woningen aan de greens hebben een overhoekse 
woonkwaliteit. De meerderheid van de woningen krijgt 
deze kwaliteit vanwege de inspringingen in debouw 
volumes, die een extra gevel opleveren met uitzicht op 
het park of de kade en waardoor de Greens verbreden. 
Een klein aantal woningen (ca. 6% van het totale 
woningaanbod) ligt niet aan deze verbredingen. Daar waar 
woningen gelegen zijn aan de Greens die smaller zijn dan 
15 meter, wordt in de overhoekse woonkwaliteit voorzien 
door erkers in combinatie met balkons. Op deze wijze 
bieden alle woonkamers die gelegen zijn aan de greens 
een fraai uitzicht op de kade dan wel het park. 
 

10.7. Woonkwaliteiten 
appartementen
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De woonkwaliteit van de woningen in de ParkHaven Greens
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De woonkwaliteit van de woningen in de ParkHaven Greens

80M14M 14M 11M17M17M14M 17M

80M14M 14M 11M17M17M14M 17M

Eenzijdig, vrij uitzicht naar park, haven of DF plein         8x 5 verd.= 40

40/645 (totaal aantal won.) * 100 = 6,2% van het totaal

De oriëntatie van de woningen in het middendeel (verdieping 2 t/m 7)

Overhoekse orientatie     57 x 5 verd.= 285 woningen

Overhoekse woonkwaliteit - aan het park, plein en de haven

De oriëntatie van de woningen in het middendeel (verdieping 2 t/m 7)
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Overhoekse woonkwaliteit

10.7. Woonkwaliteiten 
appartementen

Toepassing van geluidsluwe gevel door middel van extra glazen vouwpui in Little C. 

De geluidsbelasting op de gevels is in van dezelfde orde 
van grootte als de geluidsbelasting op de gevels van de 
koppen van Little C. In die situaties zijn de geluidbelaste  
buitenruimten van glazen, te openen, schermen voorzien, 
zie ook de bijgevoegde referentiefoto. Met hetzelfde type 
maatregelen kan ook in ParkHaven gezorgd worden voor 
geluidluwe buitenruimten met geluidsluwe gevel waaraan 
zich ook de slaapruimte kunnen bevinden in de situaties 
met geluidbelaste gevels. 

Geheel afsluitbare buitenruimtes



193

Overhoekse woonkwaliteit

Overhoekse woonkwaliteit van de appartementen met erker Waar de geluidsbeslasting te hoog is, krijgt de woning een geluidsluwe gevel door middel van een 
extra glazen vouwpui.
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Vanuit je woning die georiënteerd is aan het park, waan 
je je volledig in het groen. De serres op de begane grond 
dragen daar nog verder aan bij door de beleving op beide 
verdiepingen door te trekken. Door de en-suite indeling 
van de appartementen ervaar je het groen niet alleen 
vanuit je woonkamer, maar is deze groen beleving ook 
juist in slaapvertrekken aanwezig. Aangrenzende balkons, 
terrassen en (gemeenschappelijke) tuinen op de begane 
grond zorgen ervoor dat je echt buiten bent.  

Het park heeft een publiek karakter, maar doormiddel 
van verhoogde terrassen, hekwerken en een weelderige 
tussenzone tussen terras en park behoud je het gevoel van 
privacy. 
 
Orientatie op de informele ParkHaven Greens, en door 
middel van erkers goed zicht op park en/of kade. De 
Greens zijn zeer ondiep waardoor daglicht en uitzicht zeer 
goed zijn. 

10.8. Woonkwaliteit aan het 
park en de ParkHaven greens

Boven: Informeel groen

Onder: Prive terras in het groene park 

Boven: Serre op de begane grond

Onder: Weelderig groen groeit de gevel op

Prive terrassen bevinden zich boven de parkeerkelder 
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De woning aan het park  met informele gedeelde tuin De woning aan het park en de ParkHaven green met tuin
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Op de toppen van de gebouwen bevinden zich 
appartementen die door de setbacks in het plan rondom 
een terras hebben. Hierdoor heb je vanuit elke ruimte 
uitzicht over Rotterdam. De geschakelde ruimtes in 
het appartement zorgen voor nog meer doorkijkjes, 
waardoor je vanuit je slaapkamer uitzicht kan hebben 
op zowel het park als de ParkHaven greens. Dubbele 
openslaande deuren en verdiepingshoge ramen maken de 
woonbeleving aan het water en park af.    

10.9.  Woonkwaliteit op de 
toppen

Boven:  Dakterras met uitzicht over de stad

Onder: Informeel groen dakterras

Boven: Geschakelde ruimtes met overhoekse kwaliteit

Onder: Doorzicht van ruimte naar ruimte 
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Het luxe topappartement met rondom groene informele terrassen
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11. Duurzaamheid
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11
ParkHaven draagt bij aan een gezond en 
toekomstbestendig Rotterdam 
ParkHaven maakt gezond leven in de stad mogelijk. In 
ParkHaven vindt elke bewoner groen, sport en zorg in 
de directe omgeving. In en rondom ParkHaven worden 
mensen  uitgenodigd om te bewegen en is er balans tussen 
drukte en rust.
  
ParkHaven draagt bij aan een toekomstbestendig 
Rotterdam. De bewoners gebruiken minimaal energie en 
de energie die gebruikt wordt is zoveel mogelijk duurzaam 
opgewekt .ParkHaven wordt volgens de circulaire principes 
ontwikkeld en is voorbereid op de toename van neerslag 
en de stijging van de zeespiegel en temperatuur als gevolg 
van klimaatverandering.  Gezond en toekomstbestendig 
stedelijk leven zijn de centrale thema’s in de ontwikkeling 
van de ParkHaven.  In het vervolg van dit hoofdstuk wordt 
dit verder uitgewerkt aan de hand van de subthema’s: 
- Energie 
- Mobiliteit
- Circulariteit 
- Klimaatadaptatie en natuurinclusief 
- Gezondheid en comfort 

In het vervolg van de ontwikkeling worden ijkmomenten 
opgenomen om inhoudelijke keuzes te delen tussen de 
ontwikkelcombinatie en de experts van de gemeente 
Rotterdam. Deze ijkmomenten zullen plaatsvinden tijdens 
het voorlopig en definitief ontwerp, aan het begin, 
halverwege en bij afronding van deze ontwerpfases. 

Duurzaamheid

Daarnaast zullen beide partijen kennis en ervaring over duurzame initiatieven en projecten gezamenlijk delen zodat kennisdeling 
op gebied van duurzame woningbouw hiermee optimaal gestimuleerd wordt. 
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Snellaadpunten
in parkeergarage

4

Gebruik van stadswarmte

Geïntegreerde zonwering
+ zonwerend glas

3

WTW

1

11.1. Energie 

ParkHaven is klaar voor de transitie naar duurzame 
energie. Daarbij gebruiken we de principes van de trias 
energetica. De gebouwen worden zo ontworpen dat de 
energievraag tot een minimum wordt beperkt. Vervolgens 
maken de gebouwen zo veel als mogelijk gebruik van 
duurzame energie, die deels ook zelf zal worden opgewekt. 
De hiervoor benodigde ruimte zal in het het ontwerp 
worden meegenomen.  
 
ParkHaven zal minimaal als Bijna Energie Neutraal 
Gebouw (BENG) gerealiseerd worden.  Er wordt voorzien 
in hoogwaardige isolatie en innovatieve gebalanceerde 
ventilatie van de woningen met warmteterugwinning 
(WTW). Daarnaast zullen aanvullende maatregelen 
in het ontwerp worden genomen voor het beperken 
van de warmtelast met name in de zomer Te denken 
valt zomernachtventilatie, toepassing van innovatieve 
zonwerende beglazing, toepassing buitenzonwering of een 
combinatie daarvan.   

Voor de elektrische (bak)fietsen, elektrische scooters 
en elektrische auto’s worden in de parkeergarage 
voorzieningen meegenomen voor oplaadpunten.   
ParkHaven zal worden aangesloten op stadsverwarming 
dan wel een vergelijkbaar alternatief en aangevuld door 
eigen energieopwekking in de gebouwen. Voor het het 
bepalen van het energieconcept zal onderstaande worden 
beschouwd: 
- scan voor de energiesamenwerking met nabije partijen 
zoals de Machinist en Erasmus MC (uitwisseling van 
energie, gezamenlijke WKO, gezamenlijk gebruik van 
oppervlaktewater voor koeling en verwarming). 

- scan voor de optimale energiemix (combinatie van 
warmtenetten, eigen energieopwekking in de gebouwen, 
warmtepompen, koeling met oppervlaktewater en gebruik 
hybridesystemen). 

ParkHaven zet in op minimaal energieverbruik 

Energie principes binnen ParkHaven

Deze strategische keuzes worden voorgelegd en gezamenlijk door de vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en 
ontwikkelcombinatie vastgesteld warmtepompen, koeling met oppervlaktewater en gebruik hybridesystemen). 
Deze strategische keuzes worden voorgelegd en gezamenlijk door de vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en 
ontwikkelcombinatie vastgesteld 
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11.2. Duurzame en gezonde 
mobiliteit
ParkHaven duurzaam verbonden met de stad 
ParkHaven is een goed bereikbaar en 
aantrekkelijk verblijfsgebied in de stad, voor 
zowel bezoeker als gebruiker. De innovatieve 
mobiliteitsconcepten dragen bij aan het vergroten 
van de verblijfskwaliteit van kade en parkrand.  

De Parkhaven is met circa 1 miljoen bezoekers 
per jaar een zeer geliefd en drukbezocht gebied in 
het centrum van de stad. Het is essentieel dat de 
Parkhaven goed en veilig bereikbaar is en blijft. 
In hoofdstuk 8 Mobiliteit zijn de ambities, uitgangspunten 
en maatregelen hiervoor uitgebreid omschreven. 
In deze paragraaf gaan we in op de elementen 
van mobiliteit die het duurzame en gezonde 
karakter van ParkHaven versterken. 

ParkHaven is goed en veilig bereikbaar met openbaar 
vervoer, de fiets, de auto en de touringcar.  
Zowel met bus, tram als metro is 
ParkHaven goed bereikbaar.  
De strategische ligging aan het regionaal fietsnetwerk 
en de ligging naast het de fiets- en voetgangersgebouw 
van de Maastunnel verbindt de locatie met alle 
stadsdelen. We stimuleren fietsgebruik door middel 
van hoogwaardig fietsparkeren in de ondergrondse 
parkeergarage, voor gebruikers. Extra aandacht zal worden 
besteed aan het groeiend gebruik van e-bikes inclusief 
oplaadmogelijkheden. De garage biedt de mogelijkheid 
om in de loop van de tijd van kleur te verschieten en 

bijvoorbeeld meer (elektrische) fietsen en deelauto’s 
plaats te bieden en minder reguliere parkeerplaatsen.  
In de parkeergarage zijn parkeerplaatsen voor elektrische 
deelauto’s. Toekomstige bewoners en gebruikers maken 
gebruik van het innovatieve mobiliteitsconcept MaaS. 

Met een nieuwe verbinding naar het Park en een 
groene levendige kade levert ParkHaven een significante 
bijdrage aan de ambitie van de stad om de stedelijke 
voetgangersroutes Noord-Zuid  en Oost-West te 
verbeteren. Een rondje door het Park met de hond of 
joggend krijgt een er een interessante lus langs de kade bij.   

Gebouwen, voorzieningen in de plint, kade en de 
oversteek naar het Park zijn goed toegankelijk, ook 
voor mensen met een beperking en/of chronische 
ziekte. Deze toegankelijkheid wordt vormgegeven in 
samenwerking met lokale belangenorganisaties.  

Met al deze mobiliteitsmogelijkheden en het 
verplaatsen van alle parkeerplaatsen van de kade naar 
de ondergrondse parkeergarage ontstaat kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte. Een versteend gebied 
met weinig gebruikswaarde transformeert naar een 
groene en levendige verblijfskade. Toekomstbestendig 
en goed toegankelijk voor alle bezoekers van de 
Euromast, van de verschillende boten, van kade 
en het Park en uiteraard ook voor bewoners.

Elektrische fietsen

Deelmobiliteit, Felyx
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11.3. Circulariteit
In ParkHaven worden principes van een circulaire 
economie gehanteerd om uitputting van de eindige 
(grond)stoffenvoorraden en vervuiling van onze 
leefomgeving te voorkomen.   

ParkHaven draagt ook bij aan het toepassen van nieuwe 
circulaire oplossingen en levert daarmee ook een bijdrage 
aan de ambities van Rotterdam om in 2050 een volledig 
circulaire stad te zijn. Daartoe neemt ParkHaven veel 
ruimte voor experimenteren en innovaties. ParkHaven 
draagt daarmee bij aan een CO2-neutraal Rotterdam 
waarin afval niet meer bestaat. In de ontwerpfases worden 
de volgende 5 uitgangspunten meegenomen:  

1. Benut het beschikbare  
Benut materiaalstromen, vooral die in de bouw en vermijd 
zoveel mogelijk het toepassen van volledig nieuwe 
grondstoffen. 

2. Bouw hernieuwbaar 
Pas onderdelen van het gebouw zo toe dat deze ook weer 
optimaal hergebruikt kunnen worden aan het einde van 
de levensfases van die onderdelen. Voorkom menging van 
materialen die niet meer ongedaan gemaakt kan worden. 

3. Minimaliseer milieu-impact   
Gebruik zo min mogelijk materiaal in de gebouwen en 
veroorzaak bij de productie, verplaatsing en installatie van 
de materialen zo weinig mogelijk luchtvervuiling, lawaai en 
energieverspilling. 

4. Creëer  voor een lange gebruikscyclus 
Zorg ervoor dat de gebouwen lang meegaan door deze 
toekomstbestendig, flexibel en aanpasbaar te ontwerpen, 
bouwen en in te richten  

5. Creëer voorwaarden voor toekomstige cycli  
Zorg ervoor de gebouwen zo worden ontworpen en 

gebouwd dat onderdelen losmaakbaar en vervangbaar zijn 
zonder schade aan te brengen 
 
Een milieuprestatieberekening wordt behaald met een 
eindscore die lager is dan ten minste 10 procent ten 
opzichte van de wettelijke grenswaarde voor woningen 
door gebruik van hernieuwbare en hergebruikte 
materialen en producten met een lage milieubelasting, 
zoals secundaire toeslagmaterialen voor steenachtige 
constructies. Het gebruik van bouwtechnieken is gericht 
op efficiënt materiaalgebruik en op demontabiliteit 
van  gebouwcomponenten. Vooralsnog wordt gedacht 
aan bijvoorbeeld geprefabriceerde geveldelen met 
geïntegreerde kozijnen en aandacht voor geveldetails 

Materialenpaspoort 

waarin componenten demontabel zijn.   

De gebouwen zullen worden opgeleverd met een 
materiaalpaspoort (bijvoorbeeld Madaster) Daartoe 
wordt een  dataset gemaakt die meetbaar inzicht geeft 
welke impact de gemaakte keuzes in materialen en 
bouwtechnieken hebben.  

In de woningen en in de ruimtes in de plinten is voldoende 
ruimte voor gescheiden opslag van recyclebaar afval voor 
bewoners en gebruikers. Er is een opstelplaats voor ten 
minste de volgende stromen: groente-, fruit- en eetafval, 
papier en karton, glas en restafval.
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Groene gevels

1

Versterking biodiversiteit 
met hoogwaardig groen

5

Groene brug als 
verbinding met Het Park

6

Groene daken

2

Sedum daken

3

Het Park doortrekken naar het plangebied 

4

11.4. Klimaatadaptatie en 
natuurinclusief

De toelichting op Natuur Inclusief Bouwen maakt integraal 
onderdeel uit van het hoofdstuk Groen. We verwijzen 
hiervoor naar paragraaf 7.6. 
Bij de nadere uitwerking van dit masterplan wordt voldaan 
aan minimaal 20 punten van de Greenpoint-lijst uit Malmo 
(bron: Kruuse, A., 2011). Zie hiervoor de opgenomen 
bijlage. Het ontwerpteam zal worden versterkt met experts 
van gemeente Rotterdam en externe ecologische experts 
om dit te bereiken.  

In ParkHaven wordt een binnenstedelijke plek voor flora 
en fauna gecreëerd. We dragen bij aan de biodiversiteit 
in het Scheepvaartkwartier. Natuur in ParkHaven 
heeft naast ecologische kwaliteit ook gebruiks- en 
belevingswaarde.   

Klimaatadaptatie en natuurinclusief principes binnen ParkHaven

Infiltratiekratten

2

Waterdoorlatend
Verhadingsmateriaal

4

Polderdaken

1

Nestkast voor de huismus

Extensief groen dak met sedum en grassen 
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11.5. Gezondheid en comfort

ParkHaven stimuleert een bewust en actief leven. In het 
hoofdstuk ‘mobiliteit’ beschrijven we welke maatregelen 
in het plangebied worden genomen voor een duurzame 
leefomgeving.  Ook het ontwerp van de gebouwen en 
woningen dragen bij aan het stimuleren en borgen van een 
actief bewegingspatroon in een gezonde leefomgeving.
    
Vanuit de ondergrondse garage leiden trappenhuizen 
bezoekers en bewoners naar de openbare ruimte aan de 
ParkHaven Greens en aan de groene ontvangstruimte rond 
de Euromast. Via de openbare ruimte op de kade bereiken 
bewoners en bezoekers hun entreehal aan de Greens. In 
de gebouwen nodigen trappen uit om naar boven te lopen.  
Hittestress en windhinder worden steeds belangrijker 
in het ontwerp van de stad. De opzet van de gebouwen 
speelt hier op in. Luchtstromen worden niet belemmerd 
door de royale afmetingen van de ParkHaven Greens. De 
gelede proportionering met plint, tussenlid en top dragen 
bij aan het voorkomen van windhinder.   

Om de gebouwen is voldoende beschaduwing van de 
openbare ruimte waarmee de opwarming in warme 
periodes wordt beperkt. De beperkte hoogte en de 
gunstige Noord-Zuid-ligging van het ensemble van 
gebouwen borgen gedurende de dag een goede 
bezonning van zowel Park als kade.  De woningen zelf 
zijn comfortabel: goed geïsoleerd, licht en met royaal 
uitzicht op Park of haven en rivier.  Toevoeropeningen 
voor woningventilatie worden strategisch geplaatst gelet 
op vervuilende bronnen in de omgeving en zijn voor 
bewoners bereikbaar en te reinigen. Begroeiing rond en 
op het gebouw zorgt voor de afvang van fijnstof. Woningen 
hebben een slaapkamer en buitenruimte aan een 
geluidluwe gevel, of ter plaatse van de geluidbelaste gevels 

ParkHaven is een fijne plek om te verblijven. Bezoekers, 
bewoners en gebruikers worden verleid om te bewegen 
in een gezonde leefomgeving. 

Stimuleren van bewegen 

aan een buitenruimte die middels glazen balkonhek en of 
glazen vouwwand geluidluw is uitgevoerd.  

ParkHaven ligt op een prachtige plek aan Het Park, de 
Parkhaven en aan de rivier. Met de reuring die erbij hoort 
van grote bezoekersaantallen, verkeer en scheepvaart. 
Ambitie is een duurzaam gezonde leefomgeving. Bij de 
verdere uitwerking van het plan zullen de specialisten 
‘gezonde leefomgeving’ van de gemeente worden 
betrokken om dit doel te bereiken.  

Bezonning Maart 15.00 uur
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12. Planverantwoording
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De woongebouwen en commerciële functies worden 
inclusief een parkeergarage ontwikkeld aan beide zijde 
van de Euromast. Het gebied tot aan de kade wordt 
ingericht als groen verblijfsgebied inclusief een rijweg 
in twee richtingen en een fietspad. Aan de kade liggen 
boten met een recreatieve/commerciële functie. Aan 
de achterzijde bevindt zich het Park met ertussen het 
tracé van de Maastunnel, gedeeltelijk bovengronds 
en gedeeltelijk ondergronds. Met betrekking tot de 
ruimtelijke ontwikkeling op deze locatie zijn diverse (voor)
onderzoeken verricht. 

Het historisch bodemonderzoek is uitgevoerd met als doel 
inzicht te krijgen in het historisch en huidig gebruik van 
de locatie en mogelijke verontreiniging van de bodem. Uit 
het onderzoek blijkt dat daar waar in het verleden tussen 
1900 en 1940 vier grote loodsen  voor op- en overslag van 
stukgoed hebben gestaan aanvullend onderzoek moet 
worden gedaan. Daarnaast zijn aan beide zijden van de 
Euromast verontreinigingen met minerale olie bekend. 
Voor het overige deel van het gebied wordt verwacht dat 
de bodem maximaal licht verontreinigd is. In een later 
stadium zal een verkennend bodemonderzoek worden 
uitgevoerd.

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek in kaart gebracht

12
Planverantwoording
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Het plangebied heeft in het huidige bestemmingsplan 
de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 2”. 
Uitgangspunt is dat de archeologische waarden op 
deze gronden behouden dienen te worden. Voor het 
grootste (zuidelijk) deel van het plangebied geldt een 
lage verwachting aangezien dit deel in het verleden is 
opgehoogd en voor het noordelijk deel een geldt een 
middelhoge verwachting. Nader onderzoek zal in een later 
stadium worden uitgevoerd. 

 In het plangebied bevinden zich 3 verdachte locaties. Deze 
zullen in een later stadium nader onderzocht worden. 

Archeologie 

Niet gesprongen explosieven (NGE) 
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Op basis van de afstand van het plangebied en de aard 
van de werkzaamheden valt te concluderen dat de 
ontwikkeling geen negatief effect zal hebben op zowel de 
Natura 200 gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en 
belangrijke weidevogels. Hierdoor is aanvullend onderzoek 
en het aanvragen van een vergunning niet nodig. Voor 
Flora en Fauna geldt de vraag of er sprak eis van aantasting 
van de beschermde dier- en en plantsoorten, hun 
nesten, holen en andere voortplantings-  of vaste rust- en 
verblijfplaatsen.  
Uit het nader onderzoek vleermuizen van Ecoresult 
blijkt dat in het plangebied geen verblijfsplaatsen 
van vleermuizen zijn aangetroffen en de functionele 
leefomgeving niet van essentieel belang is. Ontheffing op 
de Wet natuurbescherming en verdere maatregelen zijn 
niet nodig.  
De ontwikkeling grenst aan het Park en biedt kansen 
voor natuurinclusief bouwen door het inbouwen van 
vleermuis- en vogelkasten, aanleggen van ecologische en 
esthetische gevel, dakbegroeiingen en inrichting inheems 
plantmateriaal te gebruiken om de ecologische waarde van 
het terrein te verhogen. 
Als gevolg van de ontwikkeling dient een deel van het 
bomenbestand te worden verwijderd. Hierbij zal eerst 
worden bekeken of deze kan worden verplaatst. In het 
plangebied worden meer bomen teruggeplant dan dat er 
worden verwijderd.

Ecologie

Ligging plangebied in Natuurkaart Rotterdam
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De ontwikkeling bevindt zich in buitendijks gebied. In 
overleg met het Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard wordt het peilniveau van de 
ontsluitingsweg langs de ParkHaven en het vloerpeil van 
de gebouwen bepaald.  
Aan de noordzijde bevindt de bebouwing zich in de 
beschermingszone van de primaire waterkering. In overleg 
met HHSK zullen de eisen en wensen worden afgestemd. 
Het heeft de voorkeur uit de kernzone van de waterkering 
te blijven. 
Als gevolg van de ontwikkeling blijft de hoeveelheid 
verharding van het openbaar gebied in de nieuwe situatie 
ongeveer gelijk ten opzichte van de oude situatie. Ter 
plaatsen van de bebouwing zal het regenwater op de 
daken en in de greens worden gebufferd en vertraagd 
worden afgevoerd. Dit heeft ook weer een positief effect 
op het natuur inclusief bouwen.

Water en waterkering

Ligging plangebied ten opzichte van beschermde gebieden; Natura 2000, NNN en Belangrijk weidevogelgebied
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Kade ParkHaven Geluid

Er liggen in het plangebied kabels, leidingen en een aantal 
gebundelde geboorde kabels. Deze zullen het zij worden 
verlegd naar het nieuwe straatprofiel, hetzij zullen er in 
de verdere planuitwerking maatwerkoplossingen worden 
uitgewerkt

De kade van de parkhaven vertoont gebreken en verdient 
de aanbeveling om hersteld te worden. Dit zou het beste 
gelijktijdig met deze ontwikkeling kunnen gebeuren, 
zodat er minimale overlast voor de omgeving is. De kade 
is in beheer van de gemeente Rotterdam. De wijze van 
herstellen wordt in een later stadium verder uitgewerkt.  

Voor de locatie Parkhaven is op basis van de bebouwing 
zoals opgenomen in het masterplan een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting 
op geprojecteerde geluidgevoelige nieuwe bestemmingen 
zoals o.a. wonen aan de Parkhaven in Rotterdam.  
De planlocatie bevindt zich binnen de geluidzones van 
diverse omliggende wegen (inclusief tramverkeer) en 
industrielawaai vanuit de Waal- en Eemhaven en de Maas- 
en Rijnhaven. Op basis van de Wet geluidhinder(Wgh) is 
de geluidbelasting op de nieuwe bestemmingen bepaald 
en getoetst aan de geluidnormen. Door de gemeente 
Rotterdam is geluidbeleid opgesteld voor de bouw op 
geluidbelaste locaties. Er kunnen hogere geluidbelastingen 
tot de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder 
worden toegestaan, mits voldaan wordt aan de 
beleidsregels.   

T.a.v. wegverkeerlawaai wordt op basis van 
de rekenresultaten geconcludeerd dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op 
de diverse gebouwen. De maximale ontheffingswaarde van 
63 dB wordt niet overschreden.  

T.a.v. industrielawaai vanwege Waal- en Eemhaven en 
vanwege de Maas-Rijnhaven wordt geconcludeerd dat de 
voorkeurgrenswaarde op enkele gevels van de gebouwen 
wordt overschreden. De maximale grenswaarde van 55 
dB(A) wordt niet overschreden.  

De ontwikkeling is getoetst op de in de omgeving aanwezige 
risicovolle inrichtingen en transportassen voor gevaarlijke 
stoffen. 
Wat betreft de risicovolle inrichtingen heeft geen van deze 
een plaatsgebonden risicocontour en levert daarmee geen 
belemmeringen op.  
De transportas gevaarlijke stoffen betreft het binnenwater 
de Nieuwe Maas en de corridor Rotterdam-Duitsland. De 
maximale plaatsgebonden risicocontour bedraagt 0 meter 
en levert geen belemmeringen op.  
De hoogte van het groepsrisico bevindt zich onder 
de oriëntatiewaarde, de maximale waarde van het 
groepsrisico blijft in de toekomstige situatie gelijk. Beperkte 
verantwoording van het groepsrisico is conform besluit 
externe veiligheid transportroutes van toepassing.

Kabels en leidingen

Externe veiligheid

Om de woningbouw op de ontwikkellocatie mogelijk te 
maken, dienen hogere waarden te worden verleend voor 
wegverkeers- en industrielawaai. De hogere waarden kunnen 
worden verleend indien voldaan wordt aan het gemeentelijk 
geluidbeleid. Hiervoor zullen nagenoeg alle woningen, 
aangezien alle woningen >50  m2 en dus voorzien van een 
buitenruimte, dienen te worden voorzien van een geluidluwe 
buitenruimte.  
Een geluidluwe buitenruimte kan bijvoorbeeld gerealiseerd 
worden door toepassing van gesloten loggia en balkons. 
Daarnaast zijn er alternatieve oplossingen conform de toolbox 
‘Bouwen op geluidbelaste locaties’ (DCMR Milieudienst 
Rijnmond, 2007). 

Omdat de indeling van de woningen nog niet bekend is, wordt 
geadviseerd de voorwaarde  van een geluidluwe buitenruimte 
in de voorwaardelijke sfeer als regel in het bestemmingsplan 
op te nemen. Bij een aanvraag voor een Wabo vergunning 
‘Bouwen’ dient met een berekening te worden aangetoond 
dat een geluidluwe buitenruimte wordt gerealiseerd. Om een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de woning te creëren 
wordt geadviseerd bij de berekeningen uit te gaan van de 
gecumuleerde geluidbelasting.  

Note: In het akoestisch onderzoek op deze locatie is nog 
geen rekening gehouden met de verkennende studie van de 
gemeente Rotterdam naar een HOV lijn tussen Zuidplein en 
Centraal station door de tunneltraverse. Naar verwachting rijdt 
de HOV lijn in 2022. Het gaat hierbij om een snelle comfortabele 
busverbinding (elektrische bus) grotendeels op een aparte 
rijstrook. Dit zal naar verwachting een positief effect hebben op 
de geluidsbelastingen in het plangebied Parkhaven.
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Luchtkwaliteit
MER beoordelingAan de Parkhaven te Rotterdam vinden als gevolg van 

de Maastunnelmond, de uitblaas van de geprojecteerde 
parkeergarages en omliggende (snel)wegen emissies 
van stikstofoxiden (NOx) en jnstof (PM10/PM2,5) plaats. 
Deze emissies leiden tot verhoogde concentraties in de 
omgeving van de geplande woningen aan de Parkhaven. 

In voorliggend onderzoek zijn middels 
verspreidingsberekeningen de concentraties 
luchtverontreinigende sto en in de omgeving van de 
woningen vastgesteld voor de jaren 2020 en 2030. Uit 
het onderzoek wordt geconcludeerd dat ter plaatse van 
woningen aan de Parkhaven te Rotterdam voor het jaar 
2020 en 2030 wordt voldaan wordt aan de wettelijke 
jaargemiddelde grenswaarden voor NO2, PM10 en PM2,5 
uit de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). 

Aan de uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 wordt in 
het jaar 2020 niet voldaan. Bij de gebouwen Z1 en Z3 
vindt hier een overschrijding plaats van de uurgemiddelde 
grenswaarden. Met een berekening in Geomilieu is 
aangetoond dat (met een worst-case scenario) in 2021 en 
later wel aan de grenswaarde wordt voldaan. 

Voor de modellering van de emissies uit de Maastunnel 
is vereenvoudigd en heeft daardoor een zeker worst case 
karakter. Zo is de verdiepte ligging niet gemodelleerd, 
en zijn alle emissies in de tunnelbuis geconcentreerd 

Ten behoeve van de ontwikkeling aan de ParkHaven is een 
MER-beoordeling opgesteld.
Geconstateerd is dat de voorgenomen activiteit geen 
nadelige effecten heeft op beschermde gebieden 
(milieubeschermingsgebieden, Natuurnetwerk Nederland, 
Natura2000) en geen aantasting van cultuurhistorische 
waarden met zich meebrengt. Evenmin zijn belangrijke 
negatieve effecten te verwachten voor de aspecten 
archeologie, bodem, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Risico’s op milieueffecten doen zich in beginsel voor 
t.a.v. water, natuur ( Natuurkaart Rotterdam en flora en 
fauna) en geluid. Voor elk van deze aspecten zijn echter 
maatregelen voorzien om de effecten doeltreffend te 
verminderen .

Conclusie is dat de gewenste ontwikkeling niet 
tot belangrijke milieugevolgen zal leiden. Een 
milieueffectrapport zoals bedoeld in de Wet milieubeheer 
is daarmee niet nodig.

gemodelleerd op een wegvak van 50 meter voor de uitgaande 
tunnelmond. Mede door deze worst case modellering is 
momenteel sprake van berekende overschrijdingen van 
de uurnorm voor NO2 in de beginjaren. Middels een meer 
nauwkeurige modellering in een windtunnelmodel zal 
nader worden beschouwd of daadwerkelijk sprake is van 
overschrijding van de uurnorm. 

Note: In het onderzoek naar luchtkwaliteit is nog geen rekening 
gehouden met de verkennende studie van de gemeente 
Rotterdam naar een HOV lijn tussen Zuidplein en Centraal 
station door de tunneltraverse. Naar verwachting rijdt de 
HOV lijn in 2022. Het gaat hierbij om een snelle comfortabele 
busverbinding (elektrische bus) grotendeels op een aparte 
rijstrook. Dit zal naar verwachting een positief effect hebben op 
de luchtkwaliteit in het plangebied Parkhaven. 
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13. Planning en realisatie
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13
Planning en realisatie
Planning

In de bijlag 14.21a hebben we de uitgebreide planning opgenomen met de werkelijke termijnen, dit is de 
basisplanning. In overleg met de gemeente Rotterdam zien we mogelijkheden om mogelijk de planning 
te optimaliseren c.q. doorlooptijden te verkorte. Een en ander zal gezamenlijk verder worden uitgewerkt 
in de vervolgfase. Ter indicatie is een geoptimaliseerde planing als bijlage 14.21 b bijgevoegd. 
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Voor de totale realisatie wordt een BLVC-plan gemaakt en 
gehanteerd wat bestaat uit de onderdelen bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie met de volgende 
aandachtspunten. Hierin zullen ook de werkzaamheden in 
de omgeving, zoals kadeherstel en de werkzaamheden van 
de nutsbedrijven worden meegenomen. 

Bereikbaarheid 
- Hoofdontsluiting vindt plaats langs de kade en is in twee 
richtingen beschikbaar voor het Scheepvaartkwartier, 
daarnaast is deze ook geschikt voor calamiteiten verkeer
- Het bouwverkeer gaat via de bouwweg, deze maakt 
onderdeel uit van het bouwterrein zoals aangegeven in de 
bijlage Bouwfasering
 - De Euromast en de bestaande voorzieningen aan de 
kade zullen bereikbaar blijven, tenzij in overleg met de 
stakeholders anders wordt besloten. Voor de Euromast 
bevoorrading is een doorsteek beschikbaar;
-Bezoekers van de Euromast komen via de verbinding via 
Boden Powelllaan aan.
- De parkeergelegenheid voor werknemers is niet op de 
plek van de werkzaamheden. Het werkverkeer voor de 
werknemers wordt op een alternatieve wijze gefaciliteerd 

Leefbaarheid 
- Het Scheepvaartkwartier zal tijdens de bouw kunnen 
blijven functioneren 
- Er zullen extra maatregelen genomen worden om het 

Realisatie
gebied leefbaar te houden 

Veiligheid 
- De gedragscode Bewuste Bouwers (bewustbouwers.nl) wordt 
gehanteerd. Daarbij wordt “het niveau” boven “de norm” 
gehanteerd 
- Bezoekers van de Euromast en de bestaande voorzieningen 
aan de kade moeten buiten het bouwverkeer en de hijslasten 
om worden geleid. 
- Benodigde veiligheidszones zullen ruim gehanteerd worden 

Communicatie 
- Het BLVC-plan en de fasering voor de bouw en de wijze van 
bouwen zal ca. een jaar voor het bouwrijp maken bekend zijn. 
- Stakeholders zullen regelmatig worden geïnformeerd over de 
werkzaamheden en mogelijke overlast. 
- Het publiek zal middels borden worden geïnformeerd 
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14. Bijlagen
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Bijgevoegd aan dit document zijn de onderstaande bijlage:

14.1 ParkHaven impressies 
14.2 Cultuurhistorisch onderzoek
14.3 Overzicht moties
14.4 Rapport luchtkwaliteit
14.5 Akoestisch onderzoek
14.6 Rapport verkeer
14.7 Rapport parkeerbalans 
14.8 Rapport archeologie
14.9 Historisch bodemonderzoek
14.10 Rapport externe veiligheid
14.11 Aanvullend onderzoek vleermuizen
14.12 Ecoresult onderzoek
14.13 Risicobeschouwing ParkHaven
14.14 Rapport niet gesprongen explosieven
14.15 Rapport watersystemen
14.16 Rapport geohydrologie
14.17 Bomen inventarisatie
14.18 Rapport bomeninventarisatie 
14.19 M.e.r. beoordelingsnotitie
14.20 Aerius-berekening 
14.21 Uitgiftetekening
14.22 Omgevingsmanagement
14.23 Natuur-inclusief bouwen 
14.24 Toetsing infrastructuur 
14.25 Bouwfasering
14.26 Masterplankaart
14.27 Memo gesprekken ondernemers 






