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1	Introductie
1.1	De opgave

De 1600 ha aan Rotterdamse Stadshavens zijn volop in ontwikkeling. Daarbinnen zijn de Merwehaven
en Vierhavens de laatste echte op- en overslaghavens “op Noord”. Deze huidige fruit- en saphavens
staat een grote transformatie te wachten. Doordat de op- en overslag binnen afzienbare tijd naar andere
havengebieden worden verplaatst, komt het grootste deel van de beschikbare ruimte vrij voor nieuwe
bestemmingen.
Het gebied staat op een kantelpunt: het kan verder afglijden maar heeft een grote potentie om een
belangrijke rol te spelen in de toekomst van Rotterdam en omgeving. Als het lukt innovatieve krachten te
mobiliseren en een nieuwe richting op te slaan, kan het gebied tot bloei komen en nieuwe bedrijvigheid
en nieuwe bewoners aantrekken. Enkele nieuwe ondernemers zien hun kans al schoon om als pioniers
het gebied binnen te trekken.
Een volgende transitie van het gebied is nu in aantocht: van een ruig, productief maar desolaat gebied
(‘woestijn’) naar een spannend en aantrekkelijk woon-werkgebied (‘goudmijn’). Dat vraagt om een ‘woest’
en ‘onweerstaanbaar’ toekomstplan.
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1.2	Werkwijze

Stadshavens Rotterdam heeft daarom DRIFT gevraagd zo’n onweerstaanbare, woeste en sprankelende
visie te ontwikkelen. De toekomstbeelden moeten op inspirerende wijze een innovatieve toekomst voor
de Merwe-Vierhavens laten zien. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de duurzame ontwikkeling van het
gebied: de visie moet de duurzaamheidslat hoog leggen.
In drie creatieve sessies is volgens het transitie arena model gewerkt met friskijkers en dwarsdenkers die
vrijelijk en op persoonlijke titel hun creatieve en innovatieve ideeën konden spuien. Deze inspiratiesessies
werden gevoed door straatinterviews, een scherpe en gelaagde analyse van de huidige situatie en
elementen van bestaande plannen. De sessies vormden een echte zoektocht waarin veel ideeën zijn
ontstaan, omarmd, uitgewerkt of juist weer verworpen. Dit heeft geleid tot een aantal zeer interessante
bouwstenen voor een toekomstvisie voor de Merwe-Vierhavens.
DRIFT heeft die bouwstenen samen met Doepel Strijkers Architects (DSA) verder uitgewerkt tot een
toekomstbeeld met bijbehorende ontwikkelingspaden. Het eindresultaat hiervan is Merwe-Vierhavens:
van woestijn naar goudmijn.

Florian Boer:

“Als we het materiaal van alle niet-monumentale
panden oogsten en hergebruiken hebben we genoeg om 5 Eiffeltorens en 24 HAKA-panden te bouwen.”
merwe-vierhavens 07

08

2	Het gebied
2.1	Merwe-Vierhavens

De 1600 ha aan Rotterdamse Stadshavens zijn volop in ontwikkeling. De Merwehaven en Vierhavens
zijn de laatste havens aan de rechteroever die onder handen worden genomen. De rol van de klassieke
havenindustrie in dit gebied, als werkgever voor de omgeving en als overslagcentrale voor het achterland,
is al langere tijd aan het afnemen.
Het Merwe-Vierhavens gebied omvat circa 200 hectare, waarvan de helft water en de helft land. Het
gebied grenst aan Schiedam en Rotterdam-West. De meeste grond is in handen van het havenbedrijf
en de gemeente, er zijn bijna geen woningen maar vooral bedrijven. In de Merwehaven vindt opslag,
overslag en verwerking van fruit plaats, in de Vierhavens van sap.
Binnen afzienbare tijd verplaatsen deze activiteiten zich naar andere delen van de haven. Ondanks de
vele vigerende visies voor het gebied en de in snel tempo vorderende aanleg van het aangrenzende
dakpark zorgt de overheersende onzekerheid over de toekomst van de havens voor het achterblijven van
investeringen.

Vincent Kuypers:

“Dit is het meest vitamine-rijke gebied
van Rotterdam en van Nederland!”
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2.2	Historie

Merwehaven en Vierhavens, voltooid tussen 1916 en 1930, behoren tot de laatste uitbreidingen
van de Stadshavens van Rotterdam. Het gebied is de resultante van een heldere visie die ca. 100 jaar
geleden werd ontwikkeld door een groepje visionairs. Een paar ondernemers en G.J. de Jongh, directeur
Gemeentewerken, voorzagen de behoefte aan nieuwe havens voor stukgoed. Waar aan de linker
Maasoever (in Rotterdam-Zuid) transitohavens waren aangelegd voor bulkgoederen (kolen en erts),
wilden zij aan de rechter Maasoever (in Rotterdam-Noord) havens aanleggen voor stukgoed (fruit en
sap). Vanuit een mondiale oriëntatie zagen deze koplopers een wereldmarkt voor grote zeeschepen
die stukgoed vervoerden. Door de recente aanleg van het Suezkanaal en Panamakanaal konden diepe
zeeschepen makkelijker naar Europa komen. Dit vergde wel de aanleg van diepe havens voor deze grote
zeeschepen: tot die tijd waren de havens maximaal 8-8.5 meter diep, de nieuwe havens moesten 10
meter diep worden.
Deze visie en de onderliggende plannen gingen dwars tegen de tijdsgeest in. Er was veel en grote
weerstand tegen deze ambitieuze plannen. De meeste mensen zagen de meerwaarde niet in van deze
extra havens. Jarenlang bleven de plannen in de ijskast liggen, totdat een paar ondernemers er veel geld
in wilden steken, gesteund door G.J. de Jongh. Vervolgens werden de nieuwe havens snel aangelegd, de
Vierhavens (IJsselhaven, Lekhaven, Keilehaven, Koushaven van 1910 tot 1915) en de Merwehaven (drie
havens met een gemeenschappelijke monding van 1923 tot 1932). Ook werd nieuwe infrastructuur
(spoorwegknooppunt en rangeerterrein) aangelegd.
De visie werd bewaarheid: het aantal grote zeeschepen wat Rotterdam aandeed verhonderdvoudigde
in relatief korte tijd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Merwe-Vierhavens zwaar beschadigd,
met name in het laatste oorlogsjaar werden veel kades verwoest. Na de oorlog kreeg de haven bij de
wederopbouw tijdelijk voorrang boven de stad. De beschadigde kades werden in hoog tempo hersteld,
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maar tevens gemoderniseerd. Daarna ontstond een bloeiperiode en in de jaren 70-80 van de vorige
eeuw werden de Merwe-Vierhavens omgevormd tot Rotterdam Fruitport. Er ontstond een modern
logistiek centrum voor overslag en distributie van fruit, verse groenten en vruchtensappen. Dit werd het
vitaminerijkste gebied van Rotterdam!
Om de havens heen ontstonden arbeiderswijken waar de ‘havelingen’ woonden. Het Witte Dorp,
Oud-Mathenesse en Spangen ontstonden als hechte gemeenschappen met veel sociale woningbouw.
Vanaf de jaren ‘70 ging in beide havens de fruithandel domineren en vond automatisering plaats. Na de
wederopbouw kwam de wederafbouw: veel arbeidsplaatsen verdwenen, waardoor de binding met de
omliggende wijken verdween en het havengebied een steeds verlatener aanblik kreeg.
Anno 2011 bevinden zich in deze stadshavens een gascentrale van EON, een aantal grote fruit op- en
overslagen en tientallen kleinere bedrijven. De handel in vitaminen is al lang over zijn hoogtepunt heen,
ook door toenemende concurrentie uit het buitenland.
2.3	Kernwaarden

Het Merwe-Vierhavens gebied heeft veel sterke punten. Het is een ruig en rauw gebied, het ademt
vrijheid en stoerheid. Het heeft een aantal monumentale gebouwen met cultuurhistorische waarde, veel
loodsen met nog volop havengerelateerde bedrijvigheid. Het is heel goed bereikbaar, midden tussen
haven en stad en vanaf de kades heb je een prachtig uitzicht op de stad en de Maas. Hier beleef je de
Ondernemer:

“Je moet in de geest van het gebied blijven.
Zonder karakter heb je geen bestaansrecht.”
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sensatie van het water – het gebied trekt zelfs enkele recreanten zoals avontuurlijke fietsers en vissers die
er hun vaste visplek hebben. Bovenal biedt de Merwe-Vierhavens ruimte: ruimte om nieuwe bedrijven te
vestigen, ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Kortom, het is echt een stoer gebied waar ‘nieuwe havelingen’
op af komen.
2.4	Schaduwwaarden

Naast deze kernwaarden heeft dit gebied ook zijn schaduwwaarden. Er staan nogal wat verouderde
en leegstaande bedrijfsgebouwen, behoorlijk wat grond is ongebruikt en deze leegstand geeft een
verloederde aanblik. De infrastructuur is verouderd, zeker voor fietsers en voetgangers en de hekken en
verbodsborden versterken het ontoegankelijke karakter van het gebied. De bodem is sterk verontreinigd,
evenals het water. Rotterdammers associëren het gebied met de vroegere straatprostitutie van de
Keileweg en ongure uitgaansgelegenheden en komen er zelf alleen om grof vuil weg te brengen of
een bouwmarkt te bezoeken. Kortom, vanuit deze schaduwwaarden zien we een desolaat gebied, een
woestijn.
2.5	Plannen en visies

Het Merwe-Vierhavens gebied is een gebied met grote potentie, waar de komende decennia een
bijzondere en intensieve ontwikkeling te verwachten is. Vandaar dat het gebied volop aandacht krijgt van
onder anderen beleidsmakers, ontwikkelaars en architecten.
Bewoner:

“Er is daar zoveel ruimte en onze wijk heeft zoveel parkeerproblemen.
We maken er gewoon een parkeerterrein van!”
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Ambities Merwe-Vierhavens
Merwehaven-Vierhavens ontwikkelt zich tot

internationale proeftuin voor

innovatieve energievoorziening &watermanagement.
Aanjager wordt de Climate Campus waar wetenschappers, adviseurs en ingenieursbureaus
hun kennis en kunde samenbrengen. In de haven is genoeg ruimte om te experimenteren
met nieuwe concepten. Ook andere pioniers, zoals kunstenaars en ondernemers in de
maakindustrie, voelen zich aangetrokken door het inspirerende klimaat van MerwehavenVierhavens en richten hier hun atelier of werkplaats in. Koplopers gaan zelfs wonen in deze
ruige, stoere omgeving, bijvoorbeeld in CO2-neutrale drijvende woningen. Op termijn komt zo
op en aan het water een compleet nieuw stadsdeel tot stand. De
metamorfose van de havens straalt uit op Delfshaven en Schiedam: de bewoners van de
achterliggende woonwijken vinden meer werkgelegenheid in de omgeving en krijgen er
aantrekkelijke stadsfronten bij. Het combineren van hoogwaardige

woonmilieus en havenactiviteiten en duurzaam woonwerkverkeer over
land en water krijgen veel aandacht.
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Uit de (vele) visies, studies en plannen voor het gebied komt een aantal gemeenschappelijke elementen
naar voren.
• Wonen én werken, maar daar zit een zekere spanning tussen;
• 5.000 tot 10.000 nieuwe bewoners, innovatieve woonvormen op en aan het water;
• Innovatieve bedrijvigheid rondom de ‘Clean Tech Delta’, een cluster rond de 			
thema’s duurzame energie, afval, materialen, water en mobiliteit;
• Merwe-Vierhavens wordt een toonaangevend voorbeeld voor duurzame 			
gebiedsontwikkeling.
Veel vigerende visies en plannen zijn ofwel abstract ofwel sectoraal ingestoken en komen daardoor
niet tot leven. De transitie van een monofunctioneel, desolaat gebied (“woestijn”) naar een innovatief
woon-werkgebied (“goudmijn”) vraagt om meer: een toekomstbeeld dat partijen inspireert en mobiliseert
actief deel uit te maken van de gebiedsontwikkeling. Zo’n toekomstbeeld raakt mensen écht doordat het
holistisch is, voortbouwt op de kwaliteiten van het gebied en aansluit bij de wensen van mensen die er
zouden willen wonen of werken. Anders gesteld: een integrale visie die is bedacht en ontwikkeld voor en
door mensen.
‘Merwe-Vierhavens: van woestijn naar goudmijn’ is zo’n wenkend toekomstperspectief. Het doet harten
sneller kloppen, creëert energie en is tegelijkertijd een stip op de horizon en vertrekpunt voor duurzame
ontwikkeling. De volgende hoofdstukken introduceren dit toekomstbeeld en geven een uitwerking van
ontwikkelingsrichtingen en mogelijkheden voor sturing.
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Fase 1 huidige ontwikkelingen: Marconistraat en dakpark
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Fase 2 tot 2015: Merwehaven en Keilehaven beschikbaar voor
herontwikkeling

Fase 3 tot 2025: Merwehaven Gustoweg, Lekhaven en IJsselhaven
beschikbaar voor herontwikkeling

Fase 4 tot 2040: Galvanistraat beschikbaar voor
herontwikkeling
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Vision Speak
kernwoorden uit Stadsvisie 2030

schone havenstad kleurrijk internationaal
innovatieve ondernemers filmstad stoer
floating communities

metropool verrassend groen intercultureel

jonge beroepsbevolking brede scholen

sport
ruwe diamant evenementen

vakmensen waterrecreatie

veelzijdige haven
trots pioniers-mentaliteit
schone haven
verbondenheid uitgaansleven skyline HSL
attractieve haven
speels betrokken wonen op en bij het water kennis haven
inspiratiebron watertaxi’s culturele experimenten

flaneren eeuwige jeugd

re-inventing deltatechnology
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3	Blik in de toekomst
3.1	Context

De ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens staat niet alleen. Het wordt beïnvloed door de ontwikkeling
van de stad Rotterdam en de Rotterdamse haven, maar ook door maatschappelijke, economische en
technische trends op nationaal, Europees en mondiaal niveau.
Daarom behandelt dit hoofdstuk eerst de toekomstige context: het schetst een mogelijk beeld van
duurzaam Rotterdam in 2042 en introduceert vervolgens enkele aspecten die voor de ontwikkeling van
de Merwe-Vierhavens van belang kunnen zijn.
3.2	Rotterdam in 2042: Verbonden havenstad

Rotterdam in 2042 is een bruisende metropool, waarin haven en stad met elkaar vervlochten zijn
door een ‘groene draad’. Rotterdam is dan een echte havenstad (in plaats van een stad met een haven)
waarin haven en stad elkaar voeden en laten bloeien vanuit een symbiotische relatie. Haven en stad zijn
beide groen en vormen samen ‘the green machine’. Zowel de stad als de haven hebben aan het begin
van de 21e eeuw de ambitie uitgesproken de schoonste en groenste ter wereld te worden. Daartoe
zijn bestaande systemen getransformeerd vanuit het principe van schone energie en het sluiten van
kringlopen van materialen, afval en water. Nu zijn er vrijwel geen schadelijke emissies meer.
De ecologie is in de Rotterdamse stad gekropen de afgelopen decennia. Door de duurzame verdichting
van de binnenstad is hier levendigheid, leefbaarheid en een echt stedelijk hart ontstaan. Daken en
gevels zijn vergroend en stadslandbouw is een wezenlijk onderdeel van het stadsbeeld. In voormalige
achterstandswijken vormt het groen een verbindende schakel. De stadsecologie is gericht op het (zoveel
026

mogelijk) sluiten van kringlopen op verschillende schaalniveaus van energie, grondstoffen, bouwmaterialen,
afval, water en voedsel. Dit kan op straat-, buurt-, wijk- en stadsniveau, via een cascade van schaalniveaus
en kringlopen. Naast groen vormt het blauw een belangrijk onderdeel van de stadsbiotoop: blauwe daken
(daken met pv-panelen), blauwe pleinen (waterpleinen), drijvende wijken en volop ontwikkeling langs
de boorden van de Maas. Eindelijk is de Maas een bindende factor geworden tussen Rotterdam-Zuid en
-Noord.
De vergroening geldt evenzeer voor de haven. De industriële ecologie is gericht op het zo schoon
mogelijk produceren met zo weinig mogelijk schadelijke uitstoot en met zoveel mogelijk hergebruik van
grondstoffen en materialen. De haven is volledig gebaseerd op allerlei vormen van biomassa. De transitie
van petrochemie naar een duurzame bio-economie (‘biobased economy’) is vrijwel voltooid en de groene
Rotterdamse haven vormt het hart van de Nederlandse en Noord-West Europese bio-economie. Rotterdam
was de eerste en snelste haven in de wereld die op biomassa overging. Biomassa wordt gebruikt voor
transport (biobrandstoffen), elektriciteit (houtsnippers), energie (groen gas, algen) en chemie (bioplastics,
kunststoffen en harsen), landbouw (bio-energie en reststromen). De havenindustrie draait volledig op
planten in plaats van op olie. Dat betekent dat het onderscheid tussen product, co-product, restproduct en
afval is verdwenen.

Jan Willem van der Schans:

“Stadslandbouw kent veel vormen: van hoog-technologisch
in gestapelde bouw tot collectieve tuinen om de groene
buitenruimte productief te maken.”
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Verhoogde leefbaarheid door optimalisatie van stedelijke processen.
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De voedselindustrie en farmaceutische bedrijven halen eerst de hoogwaardige delen uit de gewassen en wat
overblijft wordt gebruikt voor de chemie, staalproductie en veevoer. Alle reststromen worden gebruikt en
opnieuw ingezet voor energie en voor industriële productie. Hoge, gestapelde kassen produceren biomassa,
die direct wordt verwerkt door de industrie en wordt gebruikt voor duurzame energie.
Het herorganiseren van het gebruik aan hulpbronnen, het upcyclen van afval en het sluiten van kringlopen
voor grondstoffen, materialen en energie heeft geleid tot fors minder vervuiling, transport en energiegebruik
en tot een hogere leefbaarheid en omgevingskwaliteit. Maar bovenal is het een industrie op zich geworden,
die significant bij heeft gedragen aan een hogere welvaart in Rotterdam en de Randstad. Het heeft geleid
tot tienduizenden nieuwe (groene) banen en een hausse aan nieuwe mogelijkheden voor ondernemers. De
haven van Rotterdam is het grootste biomassa-knooppunt ter wereld geworden en is een moderne emissiemarktplaats geworden, waar zowel upcycling, technologische bio-innovatie als opleidingen zijn gehuisvest.
Een multifunctioneel havenlandschap, getransformeerd van een petrochemisch post-apocalyptisch naar een
groen berglandschap, levert een scala aan producten en diensten voor de samenleving.
Rotterdam en met name de Stadshavens vormen een proeftuin voor duurzame innovatie. Innovaties
worden hier als eerste toegepast, eerst in experimentele setting en vervolgens op grotere schaal. Daarom is
de stad koploper in het sluiten van kringlopen en het reduceren van energie- en materiaalgebruik. Haven
en stad zijn verbonden door stromen: zowel fysieke als virtuele stromen. Fysieke stromen als energie,
materialen, goederen, water en mensen en virtuele stromen als kennis, informatie en geld worden continu
uitgewisseld tussen haven en stad. De afvalstromen van de één vormen de voeding voor de ander:
Andy van den Dobbelsteen:

“Laat je inspireren door natuurlijke kringlopen.
Gebruik geen oude technieken. Natuur is hi-tech!”
032
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industriële restwarmte voedt de woningen in de stad, kennis en werknemers ontwikkelen de haven en
leveren economische meerwaarde op voordat ze doorstromen naar het achterland. Water wordt binnen
de stad vastgehouden en gefilterd en vervoert nieuwe grondstofstromen weer terug naar de haven. De
havenstad is nu schoon, gezond en economisch vitaal.
3.3	Merwe-Vierhavens: elementen voor ontwikkeling

In 2042 vormen de voormalige Stadshavens de knooppunten van de kringlopen in de havenstad. De
Stadshavens verbinden de biobased-haven en de vitale stad en sluiten energie-, water- en geldstromen.
De Merwe-Vierhavens heeft altijd voorop gelopen in deze ontwikkeling. Het gebied is getransformeerd
tot het nieuwe kloppend hart van ‘the green machine’, waarin wonen, werken en produceren samengaan.
In het proces van visievorming zijn vijf elementen gedefinieerd die richtinggevend kunnen worden voor
de toekomstige ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens. Deze ‘ingrediënten’ bepalen de hoofdlijnen van
het de inrichting en het programma in het gebied.
3.4 	Elementen

(Water)wonen
Toekomstige woonvormen, aan én op het water. Drijvende woningen bieden de ultieme ervaring van
leven op water, gecombineerd met een grote flexibiliteit en een groot gevoel van vrijheid. Appartementen
langs de kades bieden een ongekend uitzicht over de Maas;

034

stadslandbouw en drijvende woningen

merwe-vierhavens 035

bijschrift....
beeld economie?

upcycling station
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Circuliare economie, gebaseerd op schema van Institute for Applied Material Flow
Management (IfaS), 2010
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Nieuwe ‘havelingen’
Nieuwe bewoners en werknemers die naar de Merwe-Vierhavens trekken en zo de identiteit van het
gebied mede vormgeven. Dit zijn bijvoorbeeld hoogopgeleide kenniswerkers en vlotte ondernemers,
stadsboeren en materiaalbewerkers, mobiliteitsmakelaars en slopers;
Clean Tech Delta		
Bedrijvigheid rond innovatieve water-, energie-, chemie- en mobiliteitsoplossingen. Een goede
start wordt al gemaakt met het Nationaal Watercentrum en natuurlijk met het oprichten van het
samenwerkingsverband Clean Tech Delta.
Upcycling Bedrijvigheid waardoor afgedankte producten een nieuw leven krijgen. In de MerweVierhavens worden hiertoe logistieke, technische en sociale oplossingen ontwikkeld;
Trade Zone
De mondiale Trade Zone huisvest bedrijven die Rotterdam hebben gekozen als toegangspoort naar de
hele wereld. Buitenlandse bedrijven, met name uit de BRICS-landen, vestigen zich hier om te participeren
in kennis- en productontwikkeling, zodat die innovatieve kennis en producten in eigen land toegepast
kan worden.

Peter van Dommele:

“De Trade Zone heeft wat van Dejima vroeger. Nederland had vanaf dit
eiland 212 jaar lang een monopoliepositie voor de handel en cultureel
contact tussen Japan en de westerse wereld.”
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4	Ontwikkeling Merwe-Vierhavens
4.1	Ontwikkelingsrichtingen

De Merwe-Vierhavens ondergaat hoe dan ook een ingrijpende transitie: van een deels vervallen
havengebied tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied met een sterke eigen identiteit.
De ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens zal gefaseerd verlopen. Verschillende delen van het gebied
komen de komende dertig jaar stapsgewijs beschikbaar. Er is geen totaalplan of blauwdruk, op grond
waarvan alles vastgelegd, bepaald en beperkt wordt. Er is ruimte voor onvoorziene ontwikkelingen
en initiatieven vanuit de markt. De ontwikkeling maakt gebruik van de gedrevenheid en creativiteit
van pioniers en entrepreneurs, die een voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling van het gebied. Het
vertrekpunt is dus de organische ontwikkeling van het gebied: gefaseerd, deels spontaan, deels gepland
met voortdurend ruimte voor aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen.
De transitie arena sessies hebben geleid tot twee uitdagende toekomstbeelden: Stadsoase en Vrijstaat.
Beide beelden, alhoewel totaal verschillend, schetsen een mogelijke toekomst voor de Merwe-Vierhavens
binnen de context van hoofdstuk 3. De beelden verschillen qua betrokken partijen, bedrijvigheid en
sturing. De Vrijstaat is gericht op pioniers en goudzoekers en op ruwe productie in een schurende, woeste
omgeving. De Stadsoase is gericht op gemeenschappen die gezamenlijk wonen, werken en produceren
in een harmonieuze omgeving.
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Beide beelden geven voeding aan moderne sturingsvormen: combinaties van top-down en bottomup sturing. Ruimte geven aan initiatieven van onderop, maar wel vanuit een samenhangende en
overkoepelende visie. Bij Stadsoase domineert de top-down sturing wat meer, terwijl bij Vrijstaat de
bottom-up sturing de overhand heeft. Als gedachteoefening is een spectrum van vier sturingsvormen
gedefinieerd, waarbij de Stadsoase en Vrijstaat twee tussenvormen zijn in het spectrum. Extremen zijn
het volledig controleren en beheersen van het gebied en het helemaal weggeven zonder restricties. Voor
ieder van deze varianten is in bijlage II een utopische en dystopische uitwerking gegeven.
4.2	Vrijstaat

Door de Merwe-Vierhavens uit te roepen tot Vrijstaat krijgt het een nieuwe dynamiek: hier kan het, hier
gebeurt het. Om innovatie maximaal te stimuleren is de Vrijstaat – voortbouwend op de geest van de
crisis- & herstelwet – een regelluw gebied.
Bij de ingang van het gebied hangt een symbolisch bord: Vrijstaat – betreden op eigen risico – innovatie
in uitvoering.
Prioriteit is het ontstaan van nieuwe, duurzame bedrijvigheid. De Merwe-Vierhavens is een gebied dat
investeringen aantrekt. Voor de bedrijven die zich nu vestigen is het mantra “eerst geld, dan gezelligheid”.
Dit zijn pioniers en vrijbuiters, die hier een kans zien hun ambities te realiseren.
Willem Sulsters:

“De Merwe-Vierhavens kunnen nu al de eerste bewoners
trekken die op zoek zijn naar “woest water wonen”
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Ontwikkelingen zijn spontaan en schijnbaar ongeorganiseerd. Het schuurt en klopt niet helemaal. Maar
er is genoeg ruimte om elkaar niet in de weg te zitten. Tijdelijkheid en flexibiliteit zijn essentieel. Bestaande
loodsen en gebouwen worden niet gesloopt, maar hergebruikt. Delen van het gebied transformeren in
een hoog tempo.
Het is een proces van experimenteren en leren, waarbij succesvolle initiatieven kunnen opschalen en
uitgroeien tot iets richtinggevends. Ze kunnen echter ook mislukken en blijven hangen in de marge. Soms
dienen ze als katalysator voor andere initiatieven en komen ze terug in een andere verschijningsvorm.
De nieuwe havelingen zijn vrijbuiters, frisdenkers, goudzoekers en pioniers uit de hele wereld. Zij worden
juist geprikkeld door het onontgonnen karakter van het gebied, de ruimte en de kansen die hier liggen.
Deze nieuwe havelingen brengen tegendraadse ideeën en initiatieven, die niemand vooraf had kunnen
voorzien.
Door de ruwheid van de productie ontstaat (water)wonen op andere plekken dan bedrijvigheid. De
eerste bewoners zullen zich vestigen in tijdelijke containerwoningen en in drijvende wijken. Later worden
grotere appartementencomplexen gebouwd voor de kenniswerkers, “doendenkers” en vakmensen
in het gebied. Voor gezinnetjes is echt geen plek: het gebied is te ruig en risicovol. Voorzieningen als
speelplekken en cafés worden gestart door avonturiers die hieraan geld denken te kunnen verdienen – en
verdwijnen weer snel als dat toch niet lukt.
Bedrijvigheid ontstaat volop en is divers. Meest opvallend zijn de testlocaties voor upcycling. Er liggen
enorme bergen mobiele telefoons, iPads, computers, etc. die na aanpassingen een nieuw leven krijgen.
Het upcyclen van elektronisch afval is een groot succes en leidt tot wereldwijde handel.
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Ook worden materiaalbergen aangelegd: het sloopmateriaal wordt tijdelijk opgehoopt om later te
kunnen worden gebruikt voor nieuwe bouwactiviteiten De eerste woningen in het gebied zijn gebouwd
uit sloopmateriaal uit de directe omgeving en worden internationaal als voorbeeld gezien. Heel
Nederland komt hier spullen brengen én halen. Maar dit is slechts de zichtbare kant: het echte geld wordt
verdiend met vernuftige technische en logistieke oplossingen die internationaal worden toegepast.
De Clean Tech Delta is de noemer van de nieuwe hi-tech bedrijvigheid op het gebied van water en
energie. Een nieuwe maak- en kennisindustrie komt op vanuit het besef dat er een grote markt is voor het
duurzaam omgaan met ruimte, water en klimaat. De nieuwe speerpunten zijn assemblage-apparatuur
voor zonnecellen, biomassa als grondstof voor een groene chemie, stedelijke deltatechnologie en
duurzaam waterbeheer. Het is een cluster van (middel)grote bedrijven en kennisinstellingen, met een
continue impuls van kleine starters. Enkele starters groeien snel door, andere worden ingelijfd door
grotere bedrijven, vele redden het ook niet. Een opvallend element is grootschalige agro-productie in
gestapelde kassenbouw en viskwekerijen, gebruik makend van de beschikbare restwarmte.
Met het Trade Zone-concept worden ondernemers uit opkomende landen actief naar het gebied
getrokken. Bedrijven uit de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) vestigen zich hier
om te participeren in kennis- en productontwikkeling. Ze worden aangetrokken door de vrijheid in het
gebied – dat zijn ze niet gewend in Nederland –, de aanwezigheid van afzetmarkten en de nabijheid van
andere interessante partijen. In de Merwe-Vierhavens vindt vooral productontwikkeling en onderzoek
naar sociale innovaties plaats. Er zijn korte lijnen met de productie in BRICS-landen zelf.
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4.3	Stadsoase

Het sleutelwoord bij de Stadsoase ontwikkeling is samenredzaamheid: er vestigen zich uiteenlopende
gemeenschappen, die delen van het gebied gezamenlijk vormgeven en hier met elkaar wonen, werken
en produceren. Ze zijn er ook samen eigenaar van – het gebied is een soort coöperatie.
Partijen werken samen en stemmen hun activiteiten af. Nieuwe en bestaande initiatieven worden
ingepast in het stedelijke landschap. Er zijn collectieve productieve tuinen waar groenten worden
verbouwd met direct aan de tuin diverse huiskamerrestaurants waar je kan genieten van de kookkunsten
van de hobbyisten. De stadslandbouw voorziet in een lokale behoefte, zorgt voor een levendig openbaar
gebied en binding met de directe omgeving.
Het is een stadslandschap waar wonen, werken en produceren elkaar versterken. Alle huizen zijn
kleine energiecentrales – met geïntegreerde zonnepanelen op het dak. Kantoren zijn onderdeel van
huizenblokken. De upcycling van bouwmaterialen heeft een zichtbare plek gekregen in het centrale park.
Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor publieke ruimtes omdat zij ook de vrijheid hebben om dat
samen vorm te geven.
De nieuwe havelingen zijn mensen die gezamenlijk die naar het gebied trekken met anderen met
wie ze zich verbonden voelen (cultureel of naar levensstijl). Er ontstaan diverse gemeenschappen, die
zich vestigen in appartementen aan de havens en collectieve woonvormen op het water. Er komen
bijvoorbeeld groepen ZZP-ers, gezinnen, Japanse en Chinese kenniswerkers, internationale kunstenaars
en Turkse en Marokkaanse ondernemers. Ze vormen bloeiende gemeenschappen van mensen die zich
op kleine schaal organiseren en veel activiteiten samen doen: wonen, werken maar ook hun eigen zorg
organiseren. Ze willen het hele pakket wonen, werken én voorzieningen zoals winkels, een school en
kinderopvang.
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De Merwe-Vierhavens is ook een gebied waar mensen heenkomen voor een dagje uit. Bewoners uit de
omringende wijken komen om te recreëren (park, zwemmen, CTD fair), maar ook om te leren en om te
werken. De Nieuwe Binnenweg – de langste winkelstraat van Nederland – loopt via de Schiedamse Dijk
zo over in het Merwe-Vierhavensgebied, waarvan Marconiplein de poort is naar de stad.
Ieder collectief geeft gezamenlijk vorm aan zijn eigen leefomgeving. Er verrijzen flats en pakhuizen
met binnenplaatsen, maar de dominante woonvorm is (water)wonen: drijvende wijken die bestaan
uit huizenblokken die onderling goed verbonden zijn met drijvende wandelpaden. Hier tussenin
drijven parken, weilanden en kleine energiecentrales. Half aan en half in het water verrijzen grote
appartementencomplexen. Stukken land worden aangewezen als park en stadstuinen. Door het
verbouwen van voedsel op ecologische wijze door lokale bewoners wordt de grond van het gebied op
een natuurlijke manier opgeschoond. Een lokale energiecoöperatie zorgt voor optimale uitwisseling
tussen vraag en aanbod van energie.
Het gebied functioneert als de nieren van stad: hier komen energie- en waterstromen als afval binnen en
als grondstof naar buiten. De infrastructuur en technologie voor upcycling is grotendeels ondergronds
aangelegd. Binnen het gebied is een slimme afstemming van energiestromen door combinatie
van functies. De Merwe-Vierhavens heeft een loketfunctie naar de regio: upcycle hier je spullen.
Dit is gekoppeld aan een virtuele marktplaats voor vraag/aanbod van energie en materialen. Bij de
bedrijvigheid ligt de nadruk op sociale innovaties om upcyclen gemakkelijk en populair te maken en op
slim productdesign (wasteless products).
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De Clean Tech Delta is onderscheidend door onverwachte samenwerkingen: innovatoren met
verschillende achtergronden vullen elkaar goed aan komen tot creatieve inzichten. Uit dit principe is een
hele adviestak van kennismakelaars ontstaan, gericht op inspirerende ontmoetingen en symbiose van
ervaring. Het geld wordt verder verdiend met oplossingen voor decentrale energievoorziening, lokale
waterzuivering en advies op juridisch en financieel gebied.
Er is veel aandacht voor educatie en disseminatie. In de Clean Tech Delta werken duizenden jongeren
uit Rotterdam-Zuid. Scholingstrajecten op maat worden gecombineerd met werk en huisvesting. Tal
van experimenten worden opgezet in Rotterdamse wijken, maar ook in andere landen. Internationale
uitwisselingen geven inspiratie en leggen de basis voor zakelijke contacten.
Merwe-Vierhavens wordt een internationale handelszone voor bedrijven die Rotterdam kiezen als
toegangspoort naar de hele wereld. De Trade Zone maakt handig gebruik van persoonlijke netwerken:
MKB’ers kunnen partners uit BRICS-landen uitnodigen om zich met hen in het gebied te vestigen. In
plaats van een markt in het buitenland te creëren wordt de buitenlandse markt ter plekke ontwikkeld in
het gebied. De bedrijven besparen op investering in materialen door gebruik van collectieve werkplaatsen
en profiteren van elkaars kennis door de kennishubs.

Florian Boer:

“Eerst moet er meer ontwikkeling zijn, later krijg je een
olievlekwerking startend bij de succesvolle stukken die al
aansluiting met de stad hebben.“
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4.4	Evolutie: van ruig naar woest naar onweerstaanbaar

De Vrijstaat en Stadsoase zijn ruwe streefbeelden, geen utopieën, ze hebben elk hun eigen mooie
en minder mooie kanten. Bij de Vrijstaat gaat potentiële synergiewinst verloren en ontstaat er nooit
een samenhangende ruimtelijke inrichting en gevoel van geborgenheid. De Stadsoase daarentegen is
welhaast te idyllisch en harmonieus en detoneert nogal met de ruigheid en woestheid van het gebied.
De twee beelden kunnen zich echter best tot elkaar verhouden. De vraag is of het ene beeld naar
het andere kan evolueren. In beginsel kan dit, het gebied is voldoende groot en de transitieperiode is
voldoende lang om hier ruimte voor te bieden. Ook kunnen allerlei tussenvormen ontstaan. Toch ligt
een evolutie van de Vrijstaat naar de Stadsoase meer voor de hand dan andersom. In eerste instantie is
het creëren van innovatieruimte en het aantrekken van dynamiek het belangrijkste aandachtspunt – zoals
bij de Vrijstaat. Nieuwe havelingen worden uitgedaagd om te doen wat niemand ooit had kunnen
bedenken. Met het succes van de Vrijstaat raakt de ontwikkeling van het gebied in een ‘flow’. Het krijgt
aantrekkingskracht en bekendheid, gaat van ruig naar woest.
Wanneer de Vrijstaat innovatie en een ontwikkeling heeft gebracht, wordt het belang groter om de
initiatieven een gezamenlijke richting te geven en onderling te verbinden. Zo kunnen delen van het
gebied zich doorontwikkelen als Stadsoase. Door het maken van gezamenlijke keuzes krijgt de MerweVierhavens meer samenhang en wordt het een onweerstaanbaar gebied.

Machiel van Dorst:

“De ontwikkelingen zullen op verschillende schalen plaatsvinden
met verschillende snelheden. Diversiteit is belangrijk.”
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figuur 4: gedurende ontwikkeling gebied zijn invulling stadsoase en vrijstaat veranderlijk en
afhankelijk van mogelijkheden en wensen markt en maatschappij
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De zachtere omstandigheden die horen bij de Stadsoase-ontwikkeling, het meer gebaande pad, zorgt
voor een vestigingsklimaat voor een grotere groep nieuwe bedrijven en bewoners. Zij willen niet
pionieren maar betalen graag meer voor een levendige en gezonde omgeving – waar bedrijven zonder
problemen hun klanten kunnen ontvangen en gezinnen hun kinderen veilig kunnen laten spelen.
Elementen van Vrijstaat en Stadsoase zullen terugkomen op verschillende momenten in de ontwikkeling
van het gebied en zullen zich manifesteren op verschillende plekken binnen het gebied. Er is geen
uitsluitsel te geven over de uiteindelijke mix en het tempo waarin dit zal ontstaan. Dit is afhankelijk van de
dynamiek die ontstaat door de ontplooiing van initiatieven van binnen uit, de sturing die wordt gegeven
en externe invloeden.
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4.5	Kloppend hart van ‘the green machine’

En zo kan de Merwe-Vierhavens zich ontwikkelen tot het kloppend hart van ‘the Green Machine’. In 2042
is een bruisende mix van bovengenoemde elementen ontstaan. Succesvolle innovatoren hebben hun
bedrijven zien uitgroeien en sturen nu vanuit de Merwe-Vierhavens hun internationale netwerk aan. De
appartementencomplexen en waterwoningen zijn erg in trek bij gezinnen - die gezamenlijk eigenaar zijn,
deze collectief vormgeven en daar met elkaar wonen en werken. Denkers en doeners tezamen vanuit
allerlei culturele achtergronden.
De meeste delen van het gebied lijken te “kloppen” qua ruimtelijke indeling, maar in enkele stukken
heerst nog een vrolijke chaos. Het water wordt volop benut, voor productie, om op te wonen en om te
recreëren.
Merwe-Vierhavens vormt een belangrijke schakel in de transitie van Rotterdam naar een schone,
gezonde en economisch vitale stad. In Merwe-Vierhavens als proeftuin en ‘living lab’ zijn veel duurzame
innovaties als eerste toegepast die later elders zijn opgeschaald in Rotterdam. Deze organische wijze van
sturen heeft geleid tot de schoonste, groenste en blauwste havenstad ter wereld.

Andy van den Dobbelsteen:

“Het gebied wordt als de nieren van de stad. De Merwe-Vierhavens
als een fabriek voor energie, water en voedsel waar doorheen
gewoond en gewerkt wordt. Zoals een Green Machine.”
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5	Sturing
5.1	Ruimte bieden en richting geven door sturing

Begin vorige eeuw hebben de visionaire ingrepen van De Jongh c.s. de mogelijkheid gegeven tot de bloei
van de Merwe-Vierhavens. De volgende transitie van het gebied wacht, maar met welke ingrepen is deze
transitie te beïnvloeden?
Als mede grondeigenaar en opsteller van structuurvisies en bestemmingsplannen kan de gemeente
Rotterdam in sterke mate directe regie uitoefenen op de ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens. Dat is
echter bepaald geen garantie voor een succesvolle en duurzame ontwikkeling van het gebied, zie vele
voorbeelden van gebiedsontwikkeling binnen en buiten Rotterdam.
De grootschalige ruimtelijke, sociaal-economische en demografische verandering van een vervuild en
rauw gebied als de Merwe-Vierhavens is een complex proces. Deze veranderingen zijn in elkaar ingebed,
complex en onzeker en mede afhankelijk van externe ontwikkelingen en daardoor slechts ten dele
stuurbaar in de klassieke zin. Moderne vormen van sturing gaan uit van reflexiviteit, multi-actor sturing,
pluralsime en gedeeltelijke maakbaarheid. Een combinatie van groot denken en klein doen, van abstracte
vergezichten en concrete doorbraakprojecten, van ver weg en dichtbij, van evolutionair en revolutionair.
Dit zijn alle aspecten van transitiemanagement, wat de basis vormt voor de hier voorgestelde aanpak.
De kern is het creëren van beweging van onderop en het richting geven van bovenaf. Beweging wordt
gecreëerd via radicale ideeën en projecten van koplopers en richting wordt gegeven via een inspirerende
visie en daarbij horende transitiepaden. Van belang is dat de ingrepen de gewenste richting versterken,
dat risicovolle experimenten worden toegestaan en dat zoveel mogelijk wordt voortgebouwd op
aanwezige kwaliteiten en potenties.
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Energieneutraal werken
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Deze organische wijze van sturing vraagt nogal wat van alle betrokken partijen. Het vraagt van de
gemeente een faciliterende, stimulerende en verbindende rol in plaats van een regisserende rol. De
gemeente werkt kaderstellend, via het stellen van ambitieuze kaders waarbinnen de marktpartijen
en maatschappelijke partners worden uitgedaagd. Innovatieruimte voor koplopers (inbrekers in het
gangbare) is hierbij cruciaal. Dit kan financiële ruimte zijn, maar ook juridische, organisatorische of
mentale ruimte. In een later stadium moeten (gezamenlijke) keuzes gemaakt worden, waar de gemeente
een belangrijke rol kan spelen in de toetsing, monitoring en evaluatie.
Een blauwdruk of dichtgetimmerd eindbeeld heeft geen zin bij organisch ontwikkelen, daarvoor
verandert er teveel onderweg. Wel kunnen bepaalde tijdsperiodes worden gemarkeerd: periodes van
maximaal tien jaar zijn nog redelijk te overzien en hebben nog een zekere mate van voorspelbaarheid
gezien de padafhankelijkheden die in onze complexe maatschappelijke systemen zitten. Deze inertie
kunnen we benutten bij het maken van projecties en het anticiperen op langere termijn autonome
trends. Tegelijkertijd dienen we rekening te houden met contratrends en radicale veranderingen op korte
termijn. Voortdurend aanpassen en flexibiliseren gaan dan hand in hand met projecteren en anticiperen,
wat kan leiden tot een robuuste strategie.
5.2	Van stimulerende naar kaderstellende sturing

In lijn met de evolutie “van ruig naar woest naar onweerstaanbaar” zal ook de sturing in de tijd evolueren.
In eerste instantie is het creëren van innovatieruimte en het aantrekken van beweging het belangrijkste
aandachtspunt en is dus een stimulerende sturing vereist. Bij voldoende massa en beweging kan
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worden overgeschakeld naar een kaderstellende sturingsfilosofie. Hierbij worden leidende principes
die de identiteit en toekomstrichting bepalen gedefinieerd en door de nieuwe ontwikkelingen verder
bekrachtigd. Er komen meer middelen vrij voor de kwaliteit van de inrichting van het gebied en specifieke
en toonaangevende voorzieningen.
Niet alleen het type sturing, maar ook de mate van sturing verandert. In het begin van de ontwikkeling is
veel sturing nodig. Ruimte bieden (zoals bij de Vrijstaat) is zeker niet hetzelfde als niets doen. Focus ligt
op regeldruk laag houden, het regime op afstand houden met zijn zucht naar controle en beheersing,
verbindingen maken, coalities en netwerken vormen, imago opbouwen, gunstige randvoorwaarden
creëren voor koplopers, bedrijven interesseren zich te vestigen en investeerders aantrekken.
Er is een piek in de benodigde sturing als keuzes worden gemaakt en het gebied meer samenhang krijgt
door de gerichte ontwikkeling van publieke en private functies. Deze sturing heeft ook een overwegend
faciliterend karakter: het gaat erom een structuur te bieden waarin deze keuzes gezamenlijk worden
gemaakt, maar ook om doelgroepen collectief te interesseren zich in het gebied te vestigen en gevestigde
partijen te verbinden.
Vanwege de langdurige betrokkenheid bij het gebied, ontstaan meerdere vormen van zelfsturing. De
bewoners en bedrijven worden aandeelhouder in het gebied, waardoor ook de sociale samenhang wordt
versterkt. De sturing van bovenaf kan dan geleidelijk afnemen. Sturing kan bijvoorbeeld nodig blijven om
de leidende principes na te leven, succesvolle projecten op te schalen en te evalueren.
Igor Kluin:

“Vrijheid werkt als een magneet op ondernemers. Geen gezeur,
geen formulieren, niet hoeven te wachten.”
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5.3	Aanbevelingen voor interventies

De ontwikkeling van een transitie wordt beïnvloed door interventies (doelgerichte acties), gebeurtenissen
(in de tijd) en (maatschappelijke) processen. Wanneer de effecten van deze acties, gebeurtenissen en
processen elkaar gaan versterken ontstaat een grote kans op doorbraken in de bestaande structuur en
cultuur.
Om de transitie van een monofunctioneel, desolaat gebied naar een multifunctioneel, innovatief woonwerkgebied te stimuleren, is nagedacht over passende interventies. Deze interventies zijn verdeeld in twee
klassen. Om een ontwikkeling richting de principes van de Vrijstaat te stimuleren, zijn interventies nodig
die een beweging op gang brengen en/of maximale innovatieruimte bieden. Wanneer de dynamiek
meer neigt naar de ontwikkeling van een type Stadsoase kunnen interventies worden toegepast die juist
gezamenlijkheid en coalitievorming stimuleren.
Sommige interventies zijn tijdelijk en brengen een beweging op gang om daarna weer te vertrekken en
anderen transformeren de identiteit van het gebied. Het tijdelijk consolideren van ontwikkelingen wordt
gecombineerd met de aanpak van een stuur/volg model.
Of deze acties ook daadwerkelijk tot de versnelling van de gedaanteverandering van het gebied leiden
is mede afhankelijk van de onderliggende processen en gebeurtenissen. Sommige gebeurtenissen
zijn nu al duidelijk, zoals het vrijkomen van de havens of Marconi-torens. Soms zijn ontwikkelingen
het effect van gebeurtenissen van buitenaf. Een overstroming of stijging van het zeespiegelniveau kan
bijvoorbeeld zorgen voor het gevoel van urgentie dat nodig is om het waterwonen op grote schaal verder
te ontwikkelen. Maar ook een verandering in nationaal beleid – zoals een verbod op bouwen in het
landschap - kan waterwonen ineens veel interessanter maken voor een grotere doelgroep.
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Bij de bepaling van de mate van sturing oftewel het toepassen van interventies moet de lange termijn visie
telkens gekoppeld worden aan korte termijn acties. Elke keuze heeft consequenties voor de ontwikkeling
en aantrekkingskracht van het gebied. In relatie tot alle andere factoren die de ontwikkeling beïnvloeden
moeten afwegingen telkens opnieuw gemaakt worden.
De genoemde interventies geven een palet van mogelijkheden aan. Ze zijn een invulling van de
(vooral faciliterende) rol van de gemeente en onderverdeeld in financiering, beleid/regelgeving, fysiek,
communicatie en organisatie.
financiering

Door voor het gebied andere belasting- en financieringsconstructies te ontwikkelen die verliezen
en winsten over de gehele ontwikkelingstermijn verdelen, kan in de initiatieffase extra financiële
ondersteuning geboden worden tegen lage rente. Via de omzetbelasting of waardestijging van het gebied
wordt deze dan weer terugverdiend.
Pot voor lef Voor het gebied wordt in samenwerking met diverse investeerders een stichting opgericht
die beschikt over een fonds van waaruit goedkope leningen worden versterkt voor innovatieve projecten
die door de gebruikers worden ontwikkeld.
Verlagen vestigingskosten pioniers en eerste nieuwe bedrijven Om ondanks de beperkingen
op het gebied qua imago, infrastructuur en voorzieningen het gebied toch aantrekkelijk te maken,
worden de eerste innovatieve bedrijven en avonturiers aangetrokken door een aanzienlijk verschil in
kosten van vastgoed en belastingen.
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Revolving fund oprichten De jaarlijkse dividenduitkeringen van de bedrijven in de MerweVierhavens in een apart ontwikkelingsfonds storten, in plaats van in de kas algemene middelen. Door
het geld in de vorm van laagrentende leningen te verstrekken, komen de rente en aflossingen terug in
het fonds en kunnen vervolgens opnieuw worden gebruikt. Gemeenten beschikken hiermee over een
duurzaam budget voor de stedelijke vernieuwing.
beleid

Het Merwe-Vierhavens gebied zal een experimenteerzone worden voor techniek, industrie,
stadslandbouw, duurzame bouw en innovatieve samenwerkingsvormen. Daartoe moeten ook
aanpassingen worden gedaan op het gebied van beleid en regelgeving.
Regelluwe zone Door de beperkingen van de regelgeving ten opzichte van veiligheid, milieu en
bescherming op te heffen, ontstaat ruimte voor innovatie door grensoverschrijdende experimenten. Het
gebied dat hiervoor aangemerkt wordt is enkel op eigen risico te betreden. Een handboek regelluwe
zone geeft aan welke mogelijkheden er zijn t.o.v. andere gebieden
Vestiging uit BRICS-landen vergemakkelijken Om de vestiging van medewerkers en bedrijven
uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika te vergemakkelijken dient voor de vestiging de MerweVierhavens de visa-verplichtingen te worden afgezwakt. Voorwaarde is dat de vestigers actief kunnen
bijdragen aan de internationale kruisbestuiving op de BRICS-pieren. Hiertoe is lobby nodig naar
nationaal en Europees niveau.
Leegstaande ruimte Om verloedering te voorkomen en innovatieve bedrijven aan te trekken zal er
een specifieke ‘kraakregeling’ in het gebied moeten gelden. Bedrijven kunnen hun ondernemingsplan en
eigen bijdrage voor het vastgoed naar eigen inzicht vaststellen, waarop de haalbaarheid en eventuele
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bijdrage aan de ontwikkeling van het gebied beoordeeld wordt. Past dit binnen de doelstellingen kan het
pand tijdelijk tegen gunstige voorwaarden betrokken worden.
CO2-neutraal als norm Het stellen van ambitieuze duurzaamheidskaders om innovatie te
bevorderen/versnellen. Normen bepalen de minimum-inspanning; betere prestaties kunnen worden
beloond met een bonus, zoals het recht om meer verdiepingen te bouwen. Het schoonmaken van
vervuilde grond of het aanleggen van publiek groen kan op vergelijkbare wijze worden beloond.
richting geven

Organisatorisch worden diverse coalities en nieuwe samenwerkingsvormen opgericht, die de initiatieven
en experimenten ondersteunen en/of meer richting geven aan de ontwikkeling.
Board of expertise De ‘jonge’ bedrijvigheid in het gebied wordt extra ondersteuning geboden in de
vorm van een delegatie van succesvolle en inspirerende ondernemers en topmensen.
Midden en Klein Bedrijf in Clean Tech Delta De reeds gestarte samenwerking voor de Clean Tech
Delta wordt uitgebreid met een programma dat innovatieve MKB’ers en startende ondernemers aantrekt
en faciliteert.
Afzetmarkt in kaart brengen Op een algemene website wordt de afzetmarkt beschikbaar voor alle
geïnteresseerden, wat de inventarisatie van ondernemersmogelijkheden vergemakkelijkt.
Reflectiesessies en netwerkbijeenkomsten Middels symposia en conferenties worden bedrijven met
elkaar in contact gebracht. Via deze kruisbestuiving wordt coalitievorming gestimuleerd.
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Ontwerpcompetities voor collectieve woongemeenschappen Nieuwe ideeën voor collectieve
woonvormen, passend in het gebied, worden aangetrokken door mogelijkheden om hun wildste ideeën
te kunnen realiseren door het winnen van de competitie. Dit is onderdeel van een strategie om collectief
particulier opdrachtgeverschap te stimuleren.
Proces opzetten om nieuwe principes te definiëren In een gemengde groep van toonaangevende
Vrijstaat-betrokkenen van het eerste uur en later gevestigden wordt gekeken naar de dynamiek die ontstaan is.
Zo worden keuzes gemaakt voor de prioriteiten in de verdere ontwikkeling van het gebied. Dit resulteert in de
totstandkoming van herziene leidende principes voor de Merwe-Vierhavens.
Beheerscoöperatie starten Bedrijven en bewoners zetten samen met de gemeente een
beheerscoöperatie op, waarmee in goed onderling overleg de publieke voorzieningen worden beheerd.
Bovendien kunnen de gevestigde partijen beheerstaken van hun eigen bezit uitbesteden aan deze coöperatie,
zoals het productief maken van hun daken.
voorzieningen

Een aantal fysieke ingrepen zijn nodig om het gebied bereikbaar te maken, de grond op te schonen en
ondergronds nieuwe netwerken aan te leggen.

Peter van Dommele:

“Er is geld zat voor de toekomst maar de overheid zit er zelf niet op.
Merwe-Vierhavens wordt een gebied dat investeringen trekt iedereen wil investeren want ze geven het zelf vorm.”
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Infrastructuur aanleggen Zowel ondergronds als bovengronds (wegennetwerk) dienen opnieuw te
worden aangelegd. De puur functionele inrichting van het gebied dient eerst meer toegankelijk gemaakt
te worden voor langzaam verkeer en verbindingen met de woonwijken. Een gesloten netwerk voor
energie en grondstoffen wordt ondergronds aangelegd.
OV per water De snelste verbindingen met de stad zijn over het water. Om de havengebieden te laten
functioneren als het nieuwe centrum van de stad, is het ontwikkelen van openbaar vervoermogelijkheden
over het water essentieel. Een nieuw netwerk over het water bestaande uit amfibiebussen, watertaxi’s en
de ferry maken elke 5 à 10 minuten verbindingen met de rest van de stad.
Pier en stijgers Voor de woningen en de nieuwe ondernemersgebieden worden pieren en stijgers
ontwikkeld.
Gemeenschappelijke voorzieningen Afhankelijk van de fase van ontwikkeling worden algemene
voorzieningen ontwikkeld. Voor de pioniers bestaat dit uit flexwerkplekken, ateliers en hubs, hiermee
wordt het ontstaan van tijdelijke en specifieke vormen van voorzieningen gestimuleerd, maar vooral
vanuit eigen initiatieven ontwikkeld. Wanneer het gebied ook voor gezinnen en de meer gevestigde
partijen aantrekkelijk wordt volgen culturele centra, scholen recreatievoorzieningen en speelplaatsen.
Containerwoningen De eerste bewoners komen af op de lage huur en de simpele maar duurzame
woonvormen, dit zullen voornamelijk studenten, kunstenaars en jonge ondernemers zijn. Een ambitieuze
woningcorporatie wordt aangetrokken om de woningen te plaatsen.
PPS opstarten voor bouw van appartementen In een later stadium is er behoefte aan meer
grootschalige ontwikkeling van appartementen. Om woongebieden te ontwikkelen kan een publiekprivate samenwerking worden opgestart.
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toegankelijke kades voor fietsers en voetgangers
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Aanleg van metrohalte De komende decennia zal het Rotterdamse metronet uitgebreid worden
met een Zuid-Tangent. Door deze te laten samenkomen met de bestaande noordelijke metrolijn op
het Marconiplein en een extra halte aan te leggen in de Merwe-Vierhavens, wordt het gebied nog beter
bereikbaar.
Goede openbare ruimte Om een laatste impuls te geven aan de ontwikkeling tot een aantrekkelijk
woongebied dient er extra geïnvesteerd te worden in de inrichting van de openbare ruimte en
gemeenschappelijke voorzieningen. Het budget hiervoor kan komen uit de OZB-inkomsten, verkregen
van projectontwikkelaars in ruil voor bouwlocatie, of komen uit een gemeenschappelijk fonds.
communicatie

Met diverse vormen van marketing en door het organiseren van evenementen en bijeenkomsten wordt
het gebied op de nationale en internationale kaart gezet en de vestiging van nieuwe bedrijven binnen
de vier gedefinieerde terreinen gestimuleerd. Door verschillende thema’s aan deelgebieden te koppelen
kunnen bedrijvigheid en technisch onderzoek/onderwijs elkaar gaan versterken.
Het green machine-festival en het Waterstad festival Een festival stimuleert partijen om zich
zichtbaar te maken. De gevestigde partijen presenteren zich aan een groot publiek met hun producten
en ambities. Tevens stimuleert een festival of expo tot experimenten of tijdelijke structuren en nieuwe
coalities.
Nico Tillie:

“Innovatieve MKB’ers en startende ondernemingen krijgen nu nog geen kans
zich aan te sluiten bij de Clean Tech Delta. Start met hen een corporatie voor
kennis- en productontwikkeling”
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Rotterdam als testcase Alle vragen vanuit gemeente en het bestaande bedrijfsleven in Rotterdam en
omstreken omtrent nieuwe vormen van energie, het sluiten van kringlopen en voedselproductie worden in
het Clean Tech Delta centrum als een vacaturebank verzameld. Bedrijven in het Merwe-Vierhavens gebied
kunnen hierop intekenen en gezamenlijk cases zowel binnen het stedelijk gebied als op hun eigen terrein
doorontwikkelen.
1e drijvende wijk Het Merwe-Vierhavens gebied is door de ligging ten opzichte van het centrum een
ideale plek voor grootschalige experimenten op het gebied van waterwonen. Ca. 3-5% van de bevolking is
immers op zoek naar mogelijkheden om op het water te wonen of leven. In de Merwe-Vierhavens kunnen
zij mee-ontwikkelen aan de 1e drijvende wijk.
Merwe-Vierhavens oogst Tijdens deze meerdaagse beurs worden alle producten uit het gebied
gepresenteerd. Bedrijven kunnen gebruikmaken van de publiciteit en populariteit van de beurs om nieuwe
producten te introduceren en hun naam te vestigen.
BRICS-pieren Voor bedrijven uit de snelst groeiende economische markten Brazilië, Rusland, India, China
en Zuid-Afrika, kunnen aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden worden gecreëerd. Zij kunnen profiteren
van hun meer directe relatie met de westerse ontwikkeling, internationale samenwerking en zich ook de
Nederlandse manier van denken eigen maken. De ceremoniële opening genereert extra publiciteit en
verbindingen met andere markten.

Gijs Postma:

“Geef ook ruimte om te mislukken. Er is niet één gouden ei te voorzien.
Probeer 102 dingen: 99 mislukken en 3 blijken goud!”
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Upcycle-city Dit is het gebied binnen de Merwe-Vierhavens waar de laatste ontwikkelingen in
het sluiten van kringlopen real-time worden uitgevoerd. Dit kan op het gebied van ondergrondse
infrastructuur of juist in het recyclen en upcyclen van afval. Wanneer de ontwikkelde systemen op
regionaal niveau haalbaar en technisch uitvoerbaar blijken, wordt de succesvolle bedrijvigheid gekoppeld
aan de wereldhandel.

6	Een mogelijk tijdspad
6.1	De ontwikkeling van het gebied

Uit hoofdstuk 5 blijkt dat niet te voorzien is in welke mate en met welk tempo woeste, individualistische
initiatieven (Vrijstaat) en gezamenlijke, samenhangende ontwikkelingen (Stadsoase) in de MerweVierhavens zullen ontstaan. Wel is duidelijk dat het gebied een transitie zal ondergaan van een
monofunctioneel naar een multifunctioneel gebied. En dat te verwachten is dat eerst individuele
koplopers eigenstandige projecten opzetten vanuit de innovatieruimte die ze krijgen en dat daarna pas
een meer samenhangende ontwikkeling op gang komt.
Bij wijze van voorbeeld schetst de grafiek op pagina 84 hoe de Merwe-Vierhavens functioneel en fysiek
kan transformeren in de tijd. De grafiek representeert de totale ruimtelijke invulling van het gebied,
met verschillende kleuren voor de diverse functies. De kernwoorden die in de grafiek opgenomen zijn,
verwijzen terug naar interventies en gebeurtenissen zoals benoemd in hoofdstuk 5.
Serge Lubbe:

‘Na de Vrienden van Feyenoord krijgen we nu ook de Vrienden van de Stadshavens’
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In 2011 wordt het gebied gekenmerkt door zijn monofunctionele indeling, met overwegend
havenactiviteiten (‘oude productie’), wegen voor transport en sporadisch wat nieuwe bedrijvigheid –
vooral werkplaatsen voor creatieve beroepen. Er ontstaat al snel nieuwe bedrijvigheid in de vorm ‘nieuwe
productie’. Dit is voornamelijk groene bedrijvigheid gericht op het sluiten van kringlopen, stadslandbouw
en energievoorziening door biomassa en afvalverwerking.
De op- en overslag trekt fasegewijs weg, waardoor geleidelijk steeds meer ruimte komt voor nieuwe
functies – die het tot een levendig, spannend en wervelend gebied maken.
Hoe meer ontwikkeling in de bedrijvigheid, hoe aantrekkelijker het kan worden voor mensen om in het
gebied te gaan wonen. De oplevering van de containerwoningen en de 1e drijvende wijk zorgen voor
sprongen in het aantal bewoners. De infrastructuur in het gebied wordt steeds meer divers, waardoor de
bereikbaarheid voor de verschillende nieuwe gebruikers van het gebied steeds beter wordt.
Deze grafiek loopt door tot 2045, het gebied is dan een multifunctioneel gebied geworden, waar wonen,
werken en productie op duurzame wijze samen gaan. Dit is uiteraard geen eindpunt: ook hierna gaat de
ontwikkeling door, maar de verdere veranderingen zullen voorlopig minder radicaal zijn, althans tot een
volgende transitie zich aandient.
6.2	Interventies

De geschetste gebeurtenissen kunnen worden beïnvloed door verschillende vormen van sturing.
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Interventies kunnen processen versnellen of vertragen, inspelen op veranderingen of niet, gebeurtenissen
aantrekken of afstoten en richting geven of juist niet. Het hangt dus af van het type interventie of die het
tempo en de richting van de transitie versnelt en bepaalt of juist niet. Interventies worden eigenstandig
beschouwd, maar staan uiteraard in relatie tot elkaar en beïnvloeden elkaar voortdurend.
Welke interventies de juiste zijn in de komende decennia is niet te voorzien, net zomin als de
ontwikkeling die het gebied zal doormaken te voorspellen is. Toch kunnen we dat risico afdekken door
steeds per periode van tien jaar de ontwikkeling van het gebied te beschouwen. Binnen een decennium is
veel zinnigs te zeggen over het tempo en richting van de transitie.
Als voorbeeld is een mogelijk tijdspad uitgewerkt, zie grafiek op bladzijde 85. De kernwoorden in de
figuur verwijzen terug naar de interventies die zijn beschreven in paragraaf 5.3. De vijf soorten interventies
worden onderscheiden door verschillende kleuren.
Eerst zullen deze interventies voornamelijk gericht zijn op het faciliteren en stimuleren van eigen initiatief
(lichtgrijze oppervlak). Er is weinig geld en onvoldoende “massa” om organisatiestructuren op te richten
of grootschalige voorzieningen aan te leggen.Wanneer de bedrijvigheid en de bewoning in het gebied
toeneemt, kan actiever op gezamenlijkheid worden gestuurd (donkergrijze oppervlak). Collectieve
voorzieningen worden gerealiseerd en ontwikkelingen worden beter op elkaar afgestemd. Er is nog steeds
ruimte voor eigen initiatief, maar binnen richtinggevende kaders.
In het begin is veel sturing nodig om te zorgen dat het gebied bedrijvigheid aantrekt. Juist het creëren
van innovatieruimte voor pioniers vergt veel sturing en is een sturingsvorm op zich. Als het gebied een
nieuwe dynamiek heeft gekregen, kan de sturing op initiatief afnemen en kan meer worden gestuurd
op gezamenlijke activiteiten en plannen. Pas als de leidende principes zijn aangepast en opnieuw zijn
geformuleerd, neemt deze mate van sturing af.
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7	Conclusie
De Merwe-Vierhavens zal de komende decennia een transformatie ondergaan van een desolaat, verworden
gebied tot een bloeiend gebied vol duurzame bedrijvigheid en hoogwaardige woonmilieus. Een transitie van
woestijn naar goudmijn. Deze transitie is een lastige en complexe opgave en vraagt om een vernuftige en
slimme vorm van sturing.
Veel veranderkracht schuilt in de verbeelding van de toekomst van het gebied. Een wervend toekomstbeeld
kan mobiliserend werken en vormt een bron van inspiratie. Veel tijd is dan ook besteed aan het componeren,
ontwerpen en ontwikkelen van een wervend toekomstbeeld, wat uiteindelijk twee verschillende
toekomstbeelden heeft opgeleverd.
De Vrijstaat is een rauwe en stoere wereld, waarin niet alles klopt. Een wereld van en voor goudzoekers
en pioniers die het gebied ontginnen op schijnbaar ongeorganiseerde wijze. Vrijbuiters uit de hele wereld
vestigen zich in het gebied en ontwikkelen het stap voor stap. Het gebied wordt heel productief gemaakt
door de pioniers, die nieuwe functies ontwikkelen in oude panden, op de kades en op het water. Vrijwel al het
materiaal en grondstoffen worden hergebruikt. Een enorme hoeveelheid elektronisch afval (telefoons, iPods,

Nico Tillie:

“kijk naar Vauban – tientallen groepen toekomstige bewoners die zelf
succesvol delen van het gebied hebben vormgegeven. En daar nu met
veel plezier wonen.”
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computers, etc.) wordt bewerkt (upcyclen) zodat nieuwe elektronische producten ontstaan die wereldwijd
worden verhandeld. Achter dit rommelig ogende gebied gaat een spannende wereld schuil, met veel
hoogbouw en innovatieve woon-werkcombinaties.
De Stadsoase is een idyllische wereld, waarin in gemeenschapsvorm wordt samengewerkt en samengeleefd.
Een wereld waarin alles lijkt te kloppen en iedereen duurzaam produceert en consumeert en waarbij de
productie is ingepast in het landschap. Mensen zijn mede eigenaar van het gebied en handelen daar ook
naar. Veel activiteiten spelen zich op en om het water af, in drijvende gemeenschappen. Een grote, lokale
energiecoöperatie levert schone energie voor het hele gebied Een klimaateconomie is ontstaan rondom
schone energie, biomassa en restenergie als kern van de Clean Tech Delta. Mensen en het gebied zijn met
elkaar in harmonie
Vervolgens zijn de mogelijkheden onderzocht om deze sprankelende toekomstbeelden op elkaar af te
stemmen. Ze zijn via een evolutionair pad naar elkaar te brengen: startend vanuit de Vrijstaat kunnen op
organische wijze steeds meer aspecten van de Stadsoase worden ingebracht. Dit vergt een a-typische, slimme
en organische wijze van ontwikkelen.
Verschillende sturingsvormen zijn onderzocht die passen bij deze wijze van organisch ontwikkelen en een
aantal interventies wordt gepresenteerd die onderdeel vormen van deze aanpak. Afgerond wordt vervolgens
met de specifieke interventies die de transitie van Vrijstaat naar Stadsoase (en dus van woestijn naar goudmijn)
zouden kunnen bevorderen.
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Dit wenkend toekomstperspectief voor de Merwe-Vierhavens en de achterliggende paden zijn ontwikkeld in
de context van het beeld van Rotterdam in 2042 ‘The Green Machine’. Een symbiotische stad en haven die
schoon, vitaal, innovatief en uiterst productief zijn.
Het zou fantastisch zijn als de gemeente Rotterdam, i.c. projectbureau Stadshavens, deze uitdaging aan durft
te gaan en dit onweerstaanbare, woeste en sprankelende toekomstbeeld voor de Merwe-Vierhavens als
vertrekpunt neemt voor de ontwikkeling van het gebied. En als men de wijze van organisch ontwikkelen, met
de gemeente in een faciliterende en stimulerende rol, op zich durft te nemen. Dat vergt lef, moed en durf,
maar daar staat Rotterdam om bekend toch?!

Arienne de Muynck:

“Loslaten is ook sturen.”
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voorzieningen aan het water
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WORST CASE

BEST CASE
BLUE PRINT
WORST CASE

4 sturingsvormen
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sturing
Bijlage 1 Sturing en ontwikkeling

8 utopieën en dystopieën
Sturen betekent richting geven maar ook ruimte bieden, plannen maken maar ook laten gebeuren. Deze
bijlage verkent welke mogelijkheden voor sturing er zijn en welke impact deze hebben.
Bij wijze van gedachteoefening is een spectrum van vier sturingsvormen gedefinieerd, waarbij de
sturingswijze bij de Stadsoase (“green print”) en Vrijstaat (“white print”) twee tussenvormen zijn in het
spectrum. Uitersten zijn het volledig controleren en beheersen van het gebied (“blue print”) en het
helemaal weggeven zonder restricties (“red print”).
Voor ieder van deze varianten is een utopische en dystopische uitwerking gegeven. Deze sturingsvormen
zijn abstracties, bedoeld om vanuit extremen een discussie te starten.
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Red print
sturing

Het gebied wordt als geheel ter beschikking gesteld aan één opkomend land, zoals Brazilië of China en
dit land bepaalt de invulling. Zo wordt het voor internationale handel een fiscaal aantrekkelijk gebied en
de vrijheid van nationale regelgeving geeft vele ontwikkelings,- en innovatiemogelijkheden.
Best case:

Fysie Het gebied is economisch zeer succesvol. Er is veel innovatieve en internationale bedrijvigheid.
Er is een goede mix aan wonen en werken, hoogwaardige openbare kwaliteit en veel voorzieningen.
Ook op het gebied van duurzame stedenbouw worden de hoogste ambities door de internationale
samenwerking waar gemaakt. Het gebied is groen, maar toch stedelijk. Er zijn nieuwe types woonvormen
zoals torens en watervormen met drijvende tuinen en visteelt.
Aangetrokken doelgroep Door de aanwezigheid van veel internationale innoverende bedrijvigheid
vestigen veel studenten en kenniswerkers zich in het gebied. De opkomst van de Aziatische markt zorgt
voor een bloeiende Chinese gemeenschap.
Sociaal: coalities en relaties Coalities worden vooral tussen innovatieve bedrijvigheid en
kennisinstellingen gesloten. In sociaal opzicht hebben de vele ‘expats’ dezelfde achtergrond, de
internationale verschillen tussen alle bewoners vinden zij verrijkend en zoeken zij juist op. Er wordt veel
gebruik gemaakt van de publieke voorzieningen en openbare ruimte om elkaar te ontmoeten.
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red print

Worst case:

Fysiek Het gebied wordt gericht op productie. De arbeiders worden in hoge torens of sloppenwijken
gehuisvest. Er wordt helemaal niet geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit en vervuiling kan niet aan
banden worden gelegd.
Aangetrokken doelgroep	Er worden laag opgeleide gastarbeiders en illegalen naar het gebied
vervoerd. Zij verblijven in erbarmelijke omstandigheden en werken voornamelijk in de maakindustrie.
Enkele nieuwe Chinese havenbaronnen vestigen zich in luxe villa’s.
Sociaal: coalities en relaties De internationale gemeenschappen blijven erg op zichzelf gericht. De
verschillen tussen de doelgroepen zijn te groot. Aan de ene kant ontstaat een statement van de Chinese
upper class, een high tech waterstad en aan de andere kant leven mensen in grote armoede.
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red print best case

opgetild openbaar vervoer en productielandschap
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red print worst case

menging van functies en toeeigening van publieke ruimte
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White print
sturing

De gemeente trekt zich bijna helemaal terug uit de ontwikkelingen. De markt ontwikkelt, gebieden
ontstaat volgens de vraag van de markt en niet vanwege zonering. Er is sprake van organische groei maar
minder mogelijkheid dit bij te sturen of te beheersen.
Best case

Fysiek Doordat de ontwikkelingen volledig aansluiten bij de marktvraag, floreert het gebied. Er zijn
veel financiële middelen en veel ondernemingen willen hier beginnen, vanwege de populariteit van het
gebied. Het type bewoners wil bij de ‘action’ wonen en het gebied zelf doorontwikkelen. Alle functies
bestaan naast elkaar en door elkaar.
Aangetrokken doelgroep Het zijn meer de kunstenaars, wierdo’s en jonge ondernemers die een
‘onontgonnen’ gebied zoals dit willen bewonen en ‘bewerken’. Zij kunnen profiteren van enkele zeer
geslaagde creatievelingen, die juist vanwege de rauwheid van het gebied zich hier vestigen.
Sociaal: coalities en relaties Het gebied wordt gekenmerkt door tijdelijkheid en experimenten.
Vandaar dat ook de coalities en relaties constant veranderen en transformeren. Door de pioniersrol
ontstaat automatisch een basis van gezamenlijkheid, die helemaal niet georganiseerd is. De dynamiek in
het gebied schept de mogelijkheden voor nieuwe oplossingen en veel vrijheid.
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white print

Worst case

Fysiek Het gebied ontwikkelt helemaal niet, bestaande bedrijvigheid vertrekt en enkel bedrijvigheid die
puur voor de huurprijs zich in het gebied wil vestigen wordt in het gebied aangetrokken.
Aangetrokken doelgroep Door het weinige toezicht worden ongewenste of zelfs illegale praktijken
naar het gebied getrokken. Veel gebouwen worden gekraakt en de prostituees van de Keileweg hebben
een nieuwe plek gevonden. Ook veel illegalen vestigen zich hier in het gebied, doordat zij geen zicht
hebben op werk of scholing ontstaat veel criminaliteit en botsing.
Sociaal: coalities en relaties Iedereen voor zich, de kavels zijn of leeg of hebben niets met elkaar te
maken. Sociale veiligheid is ver te zoeken.

merwe-vierhavens 099

0100

white print best case

High Tech Green Energy

merwe-vierhavens 0101

0102

white print worst case

Ieder voor zich
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Green print
sturing

De gemeente neemt de rol van facilitator, voornamelijk kaderstellend over de meest essentiële aspecten
en grote lijnen van de gebiedsontwikkeling. Hierdoor wordt organische groei, groei van onderaf mogelijk.
Groepen worden gestimuleerd om naar eigen woonwensen en ambities projecten te initiëren. Er
ontstaan nieuwe bedrijven, die hen begeleiden en ondersteunen in de ontwikkeling van verschillende
initiatieven en nieuwe technische mogelijkheden.
Best case

Fysiek De diversiteit, bedrijvigheid en betrokkenheid bij het gebied zijn groot. Het is een gebied
waar alles klopt. De dichtheid is in verhouding met de kwaliteit van de openbare ruimte, er zijn veel
verschillende woontypes die aansluiten bij de verschillende woongemeenschappen en leefstijlen. Werken
en wonen is gecombineerd, door collectieve voorzieningen en veel bedrijvigheid aan huis.
Aangetrokken doelgroep Vooral de hoogopgeleide, goed geïnformeerde en zelforganiserende
bewoner of ondernemer wil zich hier vestigen. Ze vinden het belangrijk een grote invloed op de
inrichting van hun woonomgeving te hebben, dit geeft hen ook extra binding met het gebied.
Sociaal: coalities en relaties De vele mogelijkheden om gezamenlijk te ontwikkelen,
gemeenschappelijke voorzieningen aan te leggen en te beheren, geven vele sociale relaties en
samenhang. Doordat innovativiteit maximale ruimte krijgt worden meerdere spelers naar het gebied
getrokken, die met elkaar nieuwe coalities en woonvormen ontwikkelen.
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green print

Worst case

Fysiek Het is een kleurloos gebied, waar werken de nadruk heeft. Er wordt weinig geïnvesteerd in
goede openbare ruimte of goede woningen. Enkele projectontwikkelaars stappen in en voldoen wel aan
duurzaamheidseisen maar op de meest eenvoudig te realiseren manier.
Aangetrokken doelgroep Alleen starters willen dit gebied betrekken vanwege de lage huren en
betrekkelijk goed gesitueerde woningen.
Sociaal: coalities en relaties Het initiatief vanuit de markt is vooral gericht op zoveel mogelijk
verdienen, het hele gebied wordt door 1 ontwikkelaar opgekocht en doorontwikkeld. Omdat de nadruk
vooral ligt op het realiseren van zoveel mogelijk huur, wordt voornamelijk bedrijvigheid en productie
gerealiseerd. De woningbouwopgave wordt doorgespeeld aan corperaties en vooral ingevuld met
goedkope sociale woningbouw.
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green print best case
Drijvende wijk
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green print worst case

Homogene woonomgeving

merwe-vierhavens 0109

Blue print
sturing

De rol van de overheid bij de ontwikkelingen is groot. In de structuurvisie wordt veel vastgelegd.
Met het bestemmingsplan wordt al bijna 10 jaar van te voren het programma en het type woningen
bepaald. Zelfs het type bakstenen zijn in het beeld kwaliteitsplan bepaald. De markt vult op kavelniveau
de gebouwde context in, er is weinig ruimte voor stedenbouwkundige innovatieve kruisbestuivingen
waardoor een grotere dichtheid mogelijk is in relatie tot een hogere omgevingskwaliteit. Of bijvoorbeeld
andere types woningen ontwikkeld kunnen worden naar aanleiding van de werkelijke vraag van de
markt.
Best case

Fysiek Door de sterke sturing op bijvoorbeeld duurzaamheid, sociale voorzieningen en kwaliteit
van de openbare ruimte ontstaat een homogeen beeld met enkele architectonische statements.
Voorbeelden van een dergelijke aanpak zijn de Lloyd pier en de Kop van Zuid. Door scherpe
openbare aanbestedingen kunnen ambitieuze gemeentelijke doelstellingen zoals EPC 0,4 helemaal
uitonderhandeld worden en dus tegen minimale bijdrage gerealiseerd worden.
Aangetrokken doelgroep De hoge eisen door de gemeente maken dat voornamelijk appartementen
voor de hogere inkomensgroepen kunnen worden gerealiseerd. Doordat de plannen van maximale
kwaliteit uitgaan zijn ook de grondprijzen hoog en moeten deze investeringen terugverdiend worden
door het realiseren van een hoge dichtheid en dure appartementen.
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blue print

Sociaal: coalities en relaties
Doordat de bewoners zich niet betrokken voelen met het gebied, er
weinig doorgroeimogelijkheden zijn of stedelijke diversiteit heerst, wordt het een “slaapgebied”. Het leven
speelt zich in de diverse theaters, restaurants en fitnesscentra in de stad af. Bewoners verhuizen uit het
gebied als ze behoefte krijgen aan meer levendigheid of an een prettige buitenruimte.

Worst case

Fysiek Wanneer de markt geen interesse heeft of niet kan voldoen aan de hoge eisen van de
gemeente, blijven de kavels leeg. De grondprijs is te hoog, de bestemmingen zijn helemaal vastgelegd.
Omdat de markt niet wordt geconsulteerd worden de woningen niet verkocht. De gemeente heeft
zoveel geïnvesteerd in het vastleggen van alle randvoorwaarden dat het rekent op de voorgerekende
grondexploitatie. Dit kan enkel bereikt worden door het gebied te vercommercialiseren, bijvoorbeeld in
de vorm van een woonboulevard.
Aangetrokken doelgroep Het gebied is een gebied voor passanten. Enkel wanneer er bedrijvigheid is,
is er veel drukte. Op andere tijden is het desolaat.
Sociaal: coalities en relaties Omdat er weinig gewoond wordt, is er geen binding met het gebied.
Eventueel kunnen hotelketens zich hier vestigen omdat zij aan de hoge grondprijs kunnen voldoen.
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blue print best case

Hoge Dichtheden in groene woonomgeving
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blue print worst case

Onafhankelijke ontwikkelingen per pier

merwe-vierhavens 0115

DEELNEMERS MERWE-VIERHAVENS ARENA
Andy van den Dobbelsteen	Hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft
Arienne de Muynck		
Projectmanagementbureau Rotterdam
Carol Hol			
Concire, ontwikkelaar van gebiedsconcepten
Dirk van Peijpe			
De Urbanisten, urban research & design
Edwin Oostmeijer		Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling
Florian Boer			
De Urbanisten, urban research & design
Gijs Postma			Sr Innovation Officer, Eneco
Hans Scheepmaker
Gebiedsmanager Projectbureau Stadshavens Rotterdam
Igor Kluin
		
Qurrent Renewable Energy, oprichter
Jan-Willem van der Schans	Specialist stadslandbouw LNV en WUR
Maarten Nypels			
Procesmanager Duurzame Gebiedsontwikkeling 			
				
Gemeentewerken Rotterdam
Machiel van Dorst
	Associate professor Chair of Environmental Design
				
TU Delft
Miranda Janse			
Projectleider Rotterdam Climate Campus
Nico Tillie
		
Landschapsarchitect, adviseur duurzaamheid, dS+V Rotterdam
Patrick Kaashoek		Woonstad Rotterdam
Peter van Dommele
Directeur Sublean Nederland BV
Serge Lubbe			
Perron 14, communicatie ontwikkelaars
Vincent Kuypers 		
Kennismakelaar, Team Stadsregionale Ontwikkeling 		
				Alterra, Wageningen Universiteit
Willem Sulsters			WSA Stedelijke Ontwikkeling

0116

deelnemers
Bijlage 2 Deelnemers
In drie creatieve sessies is volgens het transitie arena model gewerkt met friskijkers en dwarsdenkers die
vrijelijk en op persoonlijke titel hun creatieve en innovatieve ideeën konden spuien. De sessies vormden
een echte zoektocht waarin veel ideeën zijn ontstaan, omarmd, uitgewerkt of juist weer verworpen.
Dit heeft hebben geleid tot een aantal zeer interessante bouwstenen voor een toekomstvisie voor de
Merwe-Vierhavens.
Een kernteam van DRIFT en Doepel Strijkers Architects (DSA) heeft de bijeenkomsten voorbereid. De
arena-sessies werden gevoed door straatinterviews, een scherpe en gelaagde analyse van de huidige
situatie en elementen van bestaande plannen. Bovendien heeft het kernteam na iedere sessie de
gebruikte argumenten en de geuite denkbeelden verder uitgewerkt als startpunt voor de volgende sessie.
Na de drie sessies hebben DRIFT en DSA de bouwstenen die hierin ontstaan zijn verder uitgewerkt tot
een toekomstbeeld met bijbehorende ontwikkelingspaden. Dit is een rijk verhaal geworden, waarin
verschillende ideeën gecombineerd en verdiept zijn.
Tijdens de sessies is er nog veel meer besproken: een aantal ideeën hebben geen plek gekregen in de
uiteindelijke toekomstvisie. Dit document weerspiegeld ook niet de uitgebreide kennis die de deelnemers
over deelonderwerpen hebben, omdat het niet bedoeld is om details uit te werken om richting te geven.
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De toekomstbeelden laten op inspirerende wijze een innovatieve en duurzame toekomst voor de
Merwe-Vierhavens zien. We hopen dat de beelden beklijven en hun weg vinden naar het beleid van
Stadshavens en de gemeente, maar ook naar de agenda’s en keuzes van partijen die kunnen investeren in
het gebied.
De deelnemers aan de arena hebben zich ingezet om te werken aan de toekomst van de MerweVierhavens. Onze dank gaat naar hen uit. Voor ons is het project pas geslaagd als ook de deelnemers
elkaar hebben geïnspireerd en ze zich zullen ontpoppen als ambassadeurs voor de toekomstige
ontwikkeling van de Merwe-Vierhavens.
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Deze publicatie is in opdracht van Stadshavens Rotterdam gemaakt door Drift,
Erasmus Universiteit en Doepel Strijkers Architects

