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Inleiding

Rotterdam blijft groeien. Er komen steeds meer  
inwoners bij. Dan is het belangrijk om genoeg wonin-
gen te hebben, maar ook groene plekken in de stad 
waar bewoners hun vrije tijd kunnen doorbrengen. 
Vooral de oude stadswijken in Rotterdam-Zuid zijn 
’stenig’. Zo is het idee ontstaan om een park in de 
Maashaven te realiseren. 

Het park zou in het oostelijk deel van de Maashaven 
moeten komen. Dat zorgt voor groen in de stad en 
biedt ruimte om te recreëren aan bewoners van 
de omliggende wijken en de stad als geheel.

Om het idee te toetsen is de gemeente een partici-
patietraject gestart. Aan bewoners en bedrijven in de 
omliggende wijken is de vraag gesteld wat zij vinden 
van het idee om een park in de Maashaven te maken. 

Daarbij zijn ook drie modellen van het park voorgelegd 
waarop mensen konden reageren. Omdat Rotterdam-Zuid 
een jonge populatie heeft, was er  bijzondere aandacht 
voor de inbreng van kinderen en jongeren. Naast dit par-
ticipatietraject zijn door de gemeente ook andere belang-
hebbenden gesproken. 
 
Tijdens het participatietraject hebben een kleine 400 
mensen hun reactie gegeven. De gemeente bedankt 
iedereen die heeft meegedacht hartelijk voor de inbreng. 
Die heeft een plek gekregen in dit reactiedocument.

Dit document beschrijft het verloop van het participatie- 
traject, de opmerkingen en ideeën die naar voren zijn  
gebracht en wat de gemeente met deze waardevolle  
informatie gaat doen.
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Verloop

Het doel van het participatietraject was het verzamelen 
van informatie die nodig is om Park Maashaven te ont-
wikkelen tot een plek waarvan mensen gebruik willen 
maken. Daarbij wilde de gemeente weten of mensen 
achter het plan staan om een park in de Maashaven te 
maken en wat hun ideeën zijn bij zo’n park. 

De gemeente heeft bewoners, bedrijven, kinderen van  
8 tot 12 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar uit de directe 
omgeving (Katendrecht, Afrikaanderwijk, Bloemhof-Noord 
en Tarwewijk) benaderd. In november 2019 is een reeks 
bijeenkomsten gehouden om met hen in gesprek te gaan:

1. Stadslab Maashaven (19 november) 
Een speciale editie van het Stadslab Maashaven stond 
in het teken van Park Maashaven. 70 mensen dachten 
mee.

2. Centrale bijeenkomst (27 november) 
Tijdens een wijkoverstijgende bijeenkomst kregen  

200 bewoners en bedrijven uit de omgeving een 
toelichting en was er ruimte om meningen en ideeën 
te delen. Alle bewoners en bedrijven in Katendrecht, 
Afrikaanderwijk, Bloemhof-Noord en Tarwewijk heb- 
ben een uitnodiging in de bus gehad. Daarnaast is  
de bijeenkomst aangekondigd in de Stadskrant, via  
de website en sociale media van de gemeente. 

3. Bijeenkomsten met kinderen en jongeren  
(6 – 29 november) 
Tijdens negen bijeenkomsten is met meer dan  
100 kinderen en jongeren in gesprek gegaan en  
is naar hun ideeën geluisterd.

Centraal stonden drie modellen van het park die de 
gemeente heeft laten maken als uitgangspunt voor het 
gesprek. De modellen verschillen in omvang, gebruik  
en sfeer. Het waren denkrichtingen, waarbij de gemeente 
graag wilde weten welke elementen de mensen aan- 
spraken en welke niet. De drie modellen waren:

1. Eilandpark

Het eilandpark is een 
combinatie van getijden-
natuur, open grasvelden 
en kleine activiteiten. Het 
park is aan alle kanten 
omgeven door water en 
bereikbaar via bruggen. 
Het heeft bijzondere flora 
en fauna, ontstaan door 
de dagelijkse getijden-
schommelingen. Dit 
model is met 30.000 m2  

de kleinste van alle drie 
modellen. In dit model blij-
ven alle ligplaatsen voor 
de binnenvaart behouden.
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2. Dijkpark 

Het dijkpark sluit naad-
loos aan op de dijk van de 
Maashaven Oostzijde en de 
kades van de Tarwewijk.  
Ook biedt dit park extra  
ruimte voor activiteiten.  
Het is een stadspark van 
ruim 70.000 m2 met speel-
plekken, open grasvelden, 
architectonische elementen 
en een wandelboulevard 
langs de metro. De Maassilo 
wordt onderdeel van het 
park. Er zijn twee varianten. 
Bij de kleine variant blijft  
het aantal ligplaatsen voor 
de binnenvaart gelijk, bij  
de grotere variant gaat het 
aantal ligplaatsen terug van 
120 naar 114. 

3. Stad en Park

Dit model is aan alle 
kanten verbonden met 
de drie aangrenzende 
wijken: Katendrecht, 
Afrikaanderwijk en 
Tarwewijk. Met een opper-
vlakte van ruim 85.000 m2  
is dit het grootste model.  
Er is veel ruimte voor acti-
viteiten én getijdennatuur. 
In dit model is plaats voor 
93 van de 120 ligplaatsen. 
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Samenvatting reacties

De gemeente wilde twee dingen weten: is er draagvlak 
voor een park in de Maashaven en hoe zou zo’n park er 
dan uit moeten zien? 

Om het gesprek te kunnen voeren heeft de gemeente drie 
verschillende modellen laten uitwerken: het Eilandpark, 
Dijkpark en Stad en Park. Ze verschillen in omvang en 
mogelijke invulling. De gemeente was benieuwd welke 
elementen van de modellen mensen aanspreken en welke 
ideeën en suggesties ze hebben. Dat is opgehaald bij de 
70 deelnemers aan het Stadslab Maashaven en tijdens 
een bijeenkomst in de Maassilo voor zo’n 200 bewoners en 
bedrijven uit de omgeving. Daarnaast is aan meer dan 100 
kinderen en jongeren uit de buurt gevraagd wat zij van de 
komst van een park vinden en hebben ze zelf  hun ideale 
park ontworpen.

Bewoners, bedrijven en jongeren waren over het alge-
meen positief  over het idee om een park in de Maashaven 
te maken. Van de deelnemers aan het Stadslab en de 
centrale bijeenkomst was 64% voorstander van een park. 
Er was echter ook een groep tegenstanders die van zich 
liet horen tijdens de bewonersbijeenkomst. Zij maken zich 
vooral zorgen over het mogelijk verdwijnen van ligplaatsen 
voor de binnenvaart, de veronderstelde komst van wonin-
gen en de aantasting van het karakter van de Maashaven, 
bijvoorbeeld vanwege hun uitzicht of  de cultuurhistorische 
waarde van de haven.

Tijdens de centrale bijeenkomst – waar veel mensen uit 
Katendrecht en binnenvaartschippers aanwezig waren – 
leek de voorkeur uit te gaan naar een kleiner park. Bij het 
Stadslab Maashaven was juist weer veel animo voor het 
grootste park (Stad en Park) dat alle wijken met elkaar ver-
bindt en de meeste ruimte voor activiteiten biedt. Kinderen 
en jongeren uit de buurt waren enthousiast over een park 
en gaven daar hun eigen invulling aan.

Naast discussie over de grootte van het park werden ook 
veel ideeën en suggesties gegeven. Over de voorzienin-
gen die moeten komen in het park was men opvallend 
eensgezind: een grasveld, drinkwaterfontein, picknickta-
fels, waterspeelplaats, toiletten en kunstwerken scoorden 
bij zowel het Stadslab als de bewonersbijeenkomst het 
hoogst. Deze moeten volgens de bewoners dan ook zeker 
een plek in het park krijgen. Veiligheid en overlast in het 
park zijn een aandachtspunt. De bereikbaarheid vanuit de 
verschillende wijken kwam ook als belangrijk onderwerp 
naar voren. De barrières aan de Zuid- en Oostzijde (metro, 
kruispunt en weg) werden vaak genoemd.

De kinderen en jongeren uit omliggende wijken hebben 
met maquettes, collages en vlogs hun ideale park uitge-
beeld. Daarbij viel op dat ze niet alleen aan zichzelf   
dachten, maar ook aan andere gebruikers van het park. 
Naast sportvelden en een ontmoetingsplek voor jongeren, 
zijn toezicht door een parkwachter en horeca voor hen  
van belang. Zij bedachten creatieve oplossingen voor  
problemen die in andere bijeenkomsten zijn genoemd, 
zoals vergroening van het metrotracé als onderdeel van 
het park. Hun verbeeldingskracht heeft een plek gekregen 
in dit document en kan worden gebruikt bij de verdere 
uitwerking.

Wat vindt u van het plan voor een park in de Maashaven? 
Enquête Stadslab  
N=44

Goed

Tarwewijk Afrikaanderwijk Katendrecht Bloemhof Andere wijk
Rotterdam

Zuid

Andere wijk
Rotterdam

Andere wijk
buiten

Rotterdam

Neutraal Niet goed
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Goed Neutraal Niet goed
0

20

40

60

80

100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Wat vindt u van het plan voor een park in de Maashaven? 
Enquête centrale bijeenkomst  
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Reacties

Stadslab Maashaven
Als onderdeel van het participatietraject is een speci-
ale editie van het Stadslab Maashaven georganiseerd 
die helemaal in het teken stond van Park Maashaven. 

Het Stadslab Maashaven brengt sinds 2017 bewoners, 
ondernemers en geïnteresseerden bij elkaar om vanuit 
gemeenschappelijke waarden de Maashaven te ont-
wikkelen. Leden van het Stadslab dragen allemaal bij 
aan het sterker maken van het Maashavengebied.

De gemeente heeft aan de deelnemers van het 
Stadslab de drie modellen voorgelegd en hen ge-
vraagd wat ze ervan vinden. De bijeenkomst bestond 
uit een plenair gedeelte en een workshopgedeelte.

Aan tafel zaten in drie rondes 70 deelnemers in wisselende 
samenstelling, waaronder bewoners, ondernemers,  
binnenvaartschippers, vertegenwoordigers van maat-
schappelijk-culturele organisaties, professionals van  
onder andere Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, natuurinstel- 
lingen, onderwijs en andere geïnteresseerden. Tijdens 
deze interactieve workshops is door de deelnemers  
gereflecteerd op de modellen en zijn zorgen, wensen  
en ideeën geuit. Op die manier is gericht input opgehaald 
om het idee aan te scherpen en is het netwerk rond de 
Maashaven geactiveerd. 

“Een park waar de buurt een 
plek krijgt, een park waar ook 
jongeren welkom zijn, een echt 
volkspark!” 
 
 – bewoner/wijkcomité Tarwewijk
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Daarnaast is een enquête gehouden onder de deelne-
mers van het Stadslab Maashaven (resultaten zie bijlage). 
45 deelnemers hebben de enquête ingevuld. Uit deze 
enquête komt naar voren dat bijna 90% van de deelne-
mers het idee van een park steunt. Mensen willen het park 
vooral gebruiken om te ontmoeten, ontspannen en (gratis) 
te recreëren. Elementen die deelnemers graag terugzien 
in het park zijn – naast een waterspeelplaats – vooral van 
praktische aard, zoals toiletten, drinkwater en picknickta-
fels. Maar ook kunstwerken zijn gewenst. Veel deelnemers 
willen graag meedenken met het uiteindelijke ontwerp en 
de activiteiten. Ook willen ze activiteiten organiseren en 
een rol spelen in het beheer. De in de enquête aangedra-
gen ideeën en suggesties zijn verwerkt in de resultaten per 
model. Daarnaast staan meer algemene tips en sugges-
ties in de bijlage. De deelnemers van de enquête heb-
ben een eerste voorkeur voor het grootste park, Stad en 
park, gevolgd door het kleinste park, het Eilandpark. Het 
Dijkpark wordt het meest genoemd als tweede voorkeur.

Uitkomsten gesprekstafels Eilandpark
 
Wat is de algehele indruk van dit model?  
Dit model scoort hoog als het gaat om de connectie 
met de haven, het water en de binnenvaart. Alhoewel 
niet iedereen een duidelijk beeld heeft bij de zicht-
baarheid van getijden werd dit wel vaak als positief  
element genoemd. Plek voor de binnenvaart werd, 
behalve door de schippers zelf, ook door veel anderen 
genoemd. Deze plek is de enige plek waar de link met 
de binnenvaart en haven in de stad nog zichtbaar is en 
ook behouden moet blijven, aldus veel deelnemers.

Ook wat natuurbeleving en natuurontwikkeling betreft 
scoort dit model hoog. Een enkeling ziet geen meer-
waarde in de strook water tussen wal en park en be-
noemt dat als kunstmatig en onpraktisch. Daartegenover 
werd het gevoel van ‘echt even ergens anders zijn’ door 
de eilandopzet vaak genoemd. Een kleine en intieme 
plek waar je vanaf  het water kan kijken naar de stad.

Wat spreekt aan in dit model en wat niet?  
Voor verschillende deelnemers mag het eilandgevoel 
nog wel wat nadrukkelijker, waarmee meer water en 
positionering verder van de wal werd bedoeld. Meerdere 
eilandjes werd ook door iemand geopperd. Aan de 
andere kant vinden verschillende deelnemers dat in dit 
model het park onvoldoende verbinding biedt met de 
omliggende wijken en vinden ze het water en niveauver-
schil met de dijk (aan de metrozijde) een gemiste kans 
bij dit ontwerp. Het park staat te los van de wal en heeft 
weinig aansluiting met de rest van de omgeving. Er zijn 
betere aansluitingen nodig met de wijk. De Maassilo 
hierin actief  betrekken zou kunnen helpen, ook voor de 
verbinding met de iets verder gelegen Tarwewijk. Om 
meer connectie met de omgeving te creëren mag het 
park groter en voor de verbondenheid met de wijken 
worden bredere bruggen en meer toegangen genoemd.

Een aantal deelnemers meent dat bij dit model er over-
last door ophoping van afval zal ontstaan aan de haven-
kant van het eiland. Ook ongedierte en muggen werden 
daarbij genoemd. Er moet voldoende stroming zijn voor 
een goede waterkwaliteit. Golfslag door de schepen 
zou hierbij kunnen helpen. Voldoende licht en toezicht 
werd bijna door alle deelnemers genoemd, dan wel 
beaamd, als essentieel onderdeel voor de veiligheid.

Ideeën over activiteiten lopen uiteen. Sporten (geen 
voetbalkooien), kunst, stadscamping, bioscoop (pro-
jectie op Maassilo), maar ook moestuinen, met een 
educatieprogramma voor kinderen, en een voed-
selbos zijn genoemd. Voor kinderen speelplekken, 
waarbij zowel een verwilderde plek (De Speeldernis) 
als vorm wordt voorgesteld, terwijl anderen juist een 
mooie schone speeltuin wensen. De mogelijkheden 
voor waterrecreatie, werden ook genoemd; zwembad, 
strandje, ruimte voor zwemmen, spelen en varen.

Welke ideeën en suggesties worden gegeven?  
Veiligheid is wat opvallend vaak en direct werd genoemd 
bij de bespreking van het Eilandpark-model. Veiligheid 
waar het gaat om bereikbaarheid van het vasteland door 
bezoekers van het eiland, toegang voor hulpdiensten 
op het eiland, maar bovenal de veiligheid van kinderen 
bij het spelen langs de waterranden (veel bewoners 
en kinderen in het gebied kunnen niet zwemmen).

Voor fietsen op het eiland waren zowel voor- als tegen-
standers. Ook over de vraag of  het park ‘s avonds moet 
worden afgesloten of  juist 24/7 open moet zijn lopen de 
meningen uiteen. 



8

Uitkomsten gesprekstafels Dijkpark
 
Wat is de algehele indruk van dit model?  
De grootte van het Dijkpark en de bereikbaarheid vanuit  
de wijken worden als positief  ervaren. Het park biedt ruim-
te voor afwisselende activiteiten vanuit de aangrenzende 
wijken en kleine evenementen. 
 
Wel is er kritiek vanuit cultuurhistorie, haven en de binnen-
vaart. Door dit park verdwijnt de unieke contour van het 
havenbekken en daarmee het karakter van de Rotterdamse 
havens. Dat is een verlies voor de stad, die zich graag als 
havenstad profileert. De binnenvaart als onderdeel van 
de Maashaven wordt gezien als een vierde woonwijk.

Wat spreekt aan in dit model en wat niet?  
Het barrièrevrij kunnen bereiken van dit park vanaf  de 
Maashaven Oostzijde wordt gezien als een succesfac-
tor voor dit park. Over de boulevard aan de oostzijde 
als verbinding tussen noord en zuid is men positief. Wel 
wordt de Maassilo en het kruispunt als barrière ervaren 
vanuit de Brielselaan. Daarom heeft de grotere variant 
van dit park - waarbij de Maassilo onderdeel van het 
park is en de begane grond publiek toegankelijk is, 
samen met een directe verbinding met het metrostation, 
de voorkeur van de deelnemers. Om de toegankelijk-
heid te verbeteren wordt geadviseerd het metrostation, 
(het voorplein van) de Maassilo, het kruispunt en de 
Maashaven Oostzijde mee te nemen in het ontwerp.

De deelnemers zien graag wijkgerelateerde activiteiten 
in het park om de relatie water en wijk te versterken. 
De Maassilo kan hierbij als uitvalsbasis functioneren 
en voor meer structurele activiteiten zorgen. Maar ook 
andere kleine gebouwen zoals een horecapaviljoen of  
een ijscobar zijn welkom. Ruimte voor ontmoeting en 
samenkomen is belangrijk. Verder kun je hier een divers 
programma samenstellen met buitensport, culturele 
programmering en buiteneducatie, waarbij aandacht 
voor jongeren belangrijk is. Laat de programmering 
groeien in samenwerking met mensen uit de wijken. Om 
ontmoeting tussen schippers en walbewoners te bevor-
deren wordt een educatiecentrum annex ontmoetings-
plek voorgesteld. Voor de Maassilo wordt ook de Cultuur 
Campus als mogelijke toekomstige functie genoemd.

De veiligheid in het park hangt volgens de deelne-
mers samen met de toegankelijkheid en het gebruik. 
Hoe toegankelijker, hoe beter en hoe beter gebruikt, 
hoe veiliger. Goede verlichting, gekoppeld aan licht-
kunst (Living Light kunst) of  een verlichte fontein helpt 
ook. Houd wel rekening met de directe bewoners in 
Katendrecht bij de verlichting. Als aandachtspunt 
wordt meegegeven dat veel kinderen en volwassenen 
op Zuid niet kunnen zwemmen. Houd rekening in het 
ontwerp met zachte oevers en zicht op het water.

De verschillende groottes van dit model hebben invloed 
op de ligplaatsen. De deelnemers hebben begrip voor 

de schippers. Zie de binnenvaartschippers als onder-
deel van het park, maar benader ze ook als bewoners. Zij 
hebben ook baat bij een goed park waar een kenniscen-
trum binnenvaart voor ontmoeting en uitwisseling zorgt.

Het park biedt ruimte voor bewoners, jongeren en scho-
lieren om hier samen te tuinieren.  Dat verbindt. Maar 
ook professioneel beheer door natuurorganisaties is 
van belang om de waterkwaliteit, golfslag en begroei-
ing te onderhouden. In het ontwerp moet ook rekening 
worden gehouden met ruimte voor natuurontwikkeling. 
Het park biedt daarnaast mogelijkheden om klimaatpro-
blemen aan te pakken en biodiversiteit te bevorderen.

Welke ideeën en suggesties worden gegeven?  
Het is zinvol om het park niet alleen in verhouding tot de 
omliggende wijken te zien, maar ook in de context van 
de stad als geheel en stedelijke ontwikkelingen zoals de 
Cultuur Campus. 
 
De relatie met het water is nu heel aanwezig aan de 
Maashaven. Omdat in de Maashaven niet mag worden ge-
zwommen is de vraag om dit mee te nemen in het ontwerp 
en hier oplossingen voor te zoeken. Een enkeling vindt dat 
de relatie met het water door het park deels wordt belem-
merd. Vooral vanuit de Maashaven Oostzijde, maar ook 
door de ligplaatsen. 
 
De relatie van de elevatoren met het water wordt vanuit een 
historisch invalshoek als belangrijk gezien. Voorstel is om 
met een watergeul/waterweg te werken tussen de verschil-
lende varianten van dit model zodat de elevatoren in het 
water blijven staan. De kade wordt niet aangetast en de 
Maassilo blijft aan het water. 
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Uitkomsten gesprekstafels Stad en Park

Wat is de algehele indruk van dit model?  
Veel deelnemers van het Stadslab zijn zeer positief  over 
dit model omdat het de drie verschillende wijken het beste 
met elkaar verbindt en daarmee als meest rechtvaardig 
wordt gezien. Ook biedt dit model de meeste ruimte voor 
allerlei (culturele) initiatieven van bewoners en organisaties.

Kritiek klinkt ervan uit (natuur)organisaties, Havenbedrijf  
en de binnenvaartschippers: dit model schendt de huidige 
afspraken over de maximale contouren van het park. ‘Het 
voelt als bouwen in andermans tuin.’ Ligplaatsen ver-
dwijnen voor een groter park. Er is in dit model te weinig 
aandacht voor de invloed van de golfslag en het getijde. 
Hier laten we kansen liggen op het gebied van natuuront-
wikkeling. 
 
Wat spreekt aan in dit model en wat niet?  
Qua toegankelijkheid scoort dit model erg goed. Een 
belangrijke voorwaarde voor intensief  gebruik en het 
gevoel van veiligheid. Veel deelnemers vinden dat de 
voorgestelde loopbrug tussen Tarwewijk en Katendrecht 
ook een doorgaansroute voor fietsers zou moeten zijn.  
De positionering en aantakking zijn nog niet overtuigend. 
De oeververbinding belemmert het contact met en het 
uitzicht op het water vanuit het park en de aansluiting met 
de Tarwewijk blijft een aandachtspunt. Hoe kom je verder 
de wijk in? De grootte van dit model vraagt ook om meer 
(fiets)paden door het park heen. Deze zorgen voor meer 
verbinding (traffic) en dat verbetert ook de sociale con-
trole. Openheid, goed zicht en betere verbondenheid met 
omgeving – zeker als de Maashaven Oostzijde wordt mee-
genomen in de plannen – bieden goede voorwaarden voor 
een veilig gevoel. Een ruimtelijke en programmatische kop-
peling met de Maassilo is in dit model ook goed mogelijk.

Over de activiteiten zijn de deelnemers vrij eenduidig.  
Dit model is groot en maakt veel activiteiten mogelijk voor 
jong en oud, maar ga deze in het park niet  
van tevoren vastleggen. Laat het langzaam ontstaan. 

Een aantal deelnemers noemt (de terugkeer van) een 
markt als activiteit waar bewoners heel blij van zou-
den worden. Zorg ook voor rustige plekken als te-
genhanger voor de stedelijke drukte eromheen.

Het verdwijnen van ligplaatsen is een belangrijke  
constatering en wordt door deelnemers uit de haven 
en binnenvaart als onacceptabel bestempeld. Bij de 
deelnemers die meer op de wal actief  zijn is begrip 
voor deze opstelling en worden suggesties gedaan om 
meer interactie te creëren tussen park en binnenvaart. 
Kun je ligplaatsen beter koppelen aan het park en op 
welke manier kan voorlichting over de binnenvaart een 
plek krijgen in Park Maashaven? Geef  de binnenvaart 
een plek in het ontwerp is een veelgehoorde reactie. 
Walstroom is bijvoorbeeld niet alleen handig voor de 
schippers maar ook voor organisatoren van activiteiten.

Enkele deelnemers vinden dat het park een park- 
wachter nodig heeft voor beheer en veiligheid.

Welke ideeën en suggesties worden gegeven?  
Het directe contact met het water wordt door meerdere 
deelnemers genoemd als belangrijk aandachtspunt. De 
meesten zijn niet overtuigd dat de verhoogde vlonder/loop-
brug daartoe bijdraagt. Model Stad en Park wordt als vrij 
‘hard’ ervaren. Enkele deelnemers zien graag meer zach-
tere oevers en natuurelementen om te spelen. Een mo-
gelijkheid om te zwemmen wordt ook genoemd. Voorkom 
stilstaand water, dat trekt alleen maar muggen aan.

Dit model geeft de minste ruimte aan de onderwaterwereld 
en er zal weinig natuur groeien door de sterke golfslag. 
Dus op het gebied van natuurontwikkeling scoort dit model 
niet goed. Andere deelnemers vinden juist dat je dit model 
een meer stedelijk(e) karakter en inrichting moet geven.

Park Maashaven zou je vooral ook moeten gebruiken  
om het waterbewustzijn van de omwonenden te vergroten 
door middel van educatie. Maak het ontwerp niet te kwets- 
baar en vooral klimaatadaptief. 
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Centrale bijeenkomst
Aanwezigen 
Er kwamen ongeveer 200 mensen op de bijeenkomst af. De 
opkomst uit Katendrecht was het hoogst (60%), gevolgd 
door de Tarwewijk (20%), Afrikaanderwijk (10%), andere 
wijken en Bloemhof-Noord (zie ook bijlage). Er was boven-
dien een grote vertegenwoordiging van binnenvaartschip-
pers, oftewel bewoners van de Maashaven, aanwezig.

Opzet bijeenkomst 
De bijeenkomst bestond uit een plenair gedeelte waarin de 
gemeente het idee toelichtte en de drie modellen presen-
teerde. Vervolgens werden de meningen in de zaal gepeild 
via een live enquête (Mentimeter). Voor de mensen zonder 
smartphone was er de mogelijkheid om dezelfde enquête 
schriftelijk in te vullen. Daarna was er volop ruimte voor 
vragen. Na het plenaire gedeelte konden de deelnemers 
aan drie tafels de modellen in meer detail bekijken en hun 
ideeën en suggesties aan de gemeente meegeven. Ze 
konden aangeven wat ze ‘top’ en ‘flop’ aan ieder model 
vonden en wat hun ideeën en suggesties per model waren.

Uitkomsten 
In het plenaire gedeelte kwam onvrede naar boven  
bij vooral binnenvaartschippers en bewoners van 
Katendrecht. Deze richtte zich op:

1. Karakter van de Maashaven  
Een aantal mensen was bang voor aantasting van 
het karakter van de Maashaven. Dat gold zowel voor 
binnenvaartschippers voor wie de Maashaven één 
van de laatste plekken is waar zij nog kunnen liggen 
als voor sommige bewoners van Katendrecht die een 
kadewoning hebben gekocht voor het mooie uitzicht 
op de haven en straks mogelijk een park voor hun neus 
krijgen. 

2. Opmaat voor bebouwing 
Gevreesd werd dat het park een opmaat is voor bebou-
wing in de Maashaven, mede gevoed door het – hier-
van losstaande – initiatiefvoorstel van de PvdA om de 
Maashaven te dempen voor onder meer woningbouw. 

3. Afspraken met het Havenbedrijf 
Stad en Park en de uitgebreide variant van Dijkpark 
vallen niet binnen de huidige afspraken met het 
Havenbedrijf. Ook een mogelijke brug tussen 
Katendrecht en de Tarwewijk werd niet herkend als 
onderdeel van de afspraken met het Havenbedrijf.

Tegelijkertijd bleek uit de live en schriftelijke enquête dat 
er ook steun voor het idee van een park bestaat. Een 
meerderheid van de aanwezigen (56%) vond het een 
goed idee om een park aan te leggen (zie bijlage). Er 
werd onder andere naar voren gebracht dat het park een 
positieve ontwikkeling voor Zuid kan zijn die de wijken 
meer met elkaar verbindt. Ook mensen die zich kritisch 
uitlieten waren niet per se tegen een park, zolang het 
maar geen afname van het aantal ligplaatsen betekent.

Verder bleek dat mensen het park vooral willen gebruiken 
om te ontspannen, (gratis) te recreëren en te bewegen. 
Als top-3 van activiteiten kwamen zwemmen, wandelen 
en hardlopen naar voren. Wat mensen in ieder geval terug 
willen zien in het park is een grasveld, een drinkwaterfon-
tein en picknicktafels. Buiten de aangedragen opties werd 
een strand het meest genoemd. De volledige uitkom-
sten van de enquête zijn terug te vinden in de bijlage.

Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst werd door 
de deelnemers aan drie tafels meegedacht over de model-
len. De uitkomsten daarvan zijn terug te vinden in  
de bijlage. In algemene zin lijkt het draagvlak voor het 
park af  te nemen met de grootte ervan. Veel opmerkingen 
gingen over veiligheid en overlast. Het park moet zo  
worden ingericht dat het veilig is en geen overlast veroor-
zaakt voor de omgeving en de gebruikers van het park. 
Ook de fysieke verbindingen met en bereikbaarheid  
vanuit de omliggende wijken wordt vaak als aandachtspunt 
genoemd. Een suggestie die werd meegeven is het  
verbinden van het bestaande groen en het toekomstige 
park: een groen netwerk op Zuid. 

“Laat het park geen opmaat 
voor bebouwing zijn!”  
 
 – bewoner Katendrecht
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Bijeenkomsten kinderen  
en jongeren

Rotterdam-Zuid heeft een jonge populatie. In de aan  
de Maashaven grenzende Afrikaanderwijk en Tarwewijk  
is één op de drie bewoners onder de 25 jaar. Om deze  
grote groep jongeren en kinderen te bereiken zijn  
9 workshops georganiseerd. In totaal hebben meer dan 
100 kinderen hieraan deelgenomen. Er is gekozen voor 
interactieve werksessies en werkvormen die de verbeel-
ding stimuleren. Deze workshops zijn tot stand geko-
men met dank aan Galerie Niffo, Platfrom Katendrecht 
en de scholen Young Business School en De Passie. 

• Galerie Niffo richt zich met haar werkzaamheden  
op jongeren zonder startkwalificaties en nieuw- 
komers uit de buurt. Samen met de galerie is een  
reeks van vier workshops met 20 jongeren in de  
leeftijd van 14 – 18 jaar uit de Afrikaanderwijk, de 
Tarwewijk en Charlois gehouden. Het resultaat zijn  
twee lange “muurschilderingen”. 

• Platform Katendrecht is een initiatief  van bewoners 
uit Katendrecht om de horizon van kinderen te ver-
breden. Samen met dit platform zijn twee workshops 
gehouden met 25 kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar 
uit Katendrecht en Afrikaanderwijk. Het resultaat zijn 
maquettes van klei en andere materialen.

• Young Business School Rotterdam (YBSR) is een klein-
schalige, internationaal georiënteerde vmbo-school 
en mavo met zo’n 400 leerlingen. De school wil graag 
actief  bijdragen en in contact komen met z’n omge-
ving. Hier zijn twee workshops met 40 jongeren in de 
leeftijd van 12 – 15 jaar uit de directe omgeving en stad 
gehouden. Het resultaat zijn collages die de leerlingen 
aan klasgenoten hebben gepresenteerd.

• De Passie zit in hetzelfde gebouw als de YBSR en 
biedt regulier onderwijs (mavo, havo en vwo) aan onge-
veer 600 leerlingen. Geïnteresseerde leerlingen konden 
zichzelf  opgeven voor een vlog-workshop.  15 jongeren 
in de leeftijd van 14 – 18 jaar uit heel Zuid hebben vier 
filmpjes gemaakt over hun leefomgeving en droompark.

Thema van deze bijeenkomsten is  
Ontwerp jouw ideale park. 
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Galerie Niffo 

De workshop begon met een locatiebezoek, waar zij de 
plek konden verkennen en foto’s hebben genomen. Na 
een brainstormsessie en het definiëren van hun idee-
en, zijn ze in twee teams aan de slag gegaan op grote 
tekenvellen. Het resultaat zijn twee grote muurschilde-
ringen die voor hun belangrijke thema’s weergeven.

Park van Eilanden 
 
Voor de eerste groep is de basis voor een park veiligheid, 
geen afval en goede bereikbaarheid. Grote trappen aan 
de Maashaven Oostzijde geven toegang tot het park. 
Het park moet bijzonder zijn. Geen gewoon park, maar 
een park met een glazen podium waar je de onderwa-
terwereld kunt bewonderen of  een glijbaan waarmee je 
ook onder water glijdt. Praktische functies zoals toiletten, 
een winkeltje of  horeca horen erbij. Een van de jongeren 
heeft een collage gemaakt met verschillende eilanden.

Havenpark 
 
De tweede groep jongeren vindt het belangrijk dat zowel 
kinderen, jongeren en ouderen kunnen genieten van het 
park. Daarom hebben zij veel voorzieningen en activiteiten 
in hun park: een educatieve speeltuin, een (voetbal)veld 
en een tennisbaan. Ook staan er picknicktafels en bank-
jes. Deze zijn gemaakt door kunstenaars uit de wijk en 
mooi geschilderd. Middelpunt van het park is een uitkijk-
toren waar je uitzicht hebt over het water en iets kan eten 
en drinken. Aan het water ligt een binnenvaartschip dat 
omgebouwd is tot een informatiecentrum met café. En de 
waterbus vaart door naar de Maashaven. Een parkwachter 
zorgt voor veiligheid in het havenpark. 

“De onderwaterwereld lijkt ons 
bijzonder om te kunnen zien.” 
 
 – jongere Afrikaanderwijk
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Platform Katendrecht

25 leerlingen tussen de 6 en 12 jaar van basisschool  
De Globetrotter en OBS De Schalm hebben in twee  
workshops hun ideale park weergegeven in de vorm  
van een maquette. 
 
Tijdens de eerste sessie hebben ze gebrainstormd wat 
voor hen een park is en welke onderdelen dat park heeft. 
Hier is een mindmap van gemaakt en opgehangen in de 
klas. Veel kinderen bedachten allerlei verschillende spor-
tieve activiteiten.  Naast bomen, bankjes en lantaarnpalen 
werden ook een zwembad met waterglijbaan, attracties 
zoals achtbanen en logeerhuisjes (uiteraard met wifi) 
opgeschreven. Met al deze ideeën begonnen de kinderen 
aan hun maquettes. 
 
Tijdens de tweede sessie zijn meer kinderen uit de wijk 
gekomen om hun vriendjes of  vriendinnetjes te helpen met 
hun maquette. De kinderen hebben aan het eind van de 
workshop hun droompark gepresenteerd aan de begelei-
ders en ouders. Er waren veel leuke, creatieve elementen 
in ieders park. Een groepje meiden had bedacht een 
klimpark aan het water met een reusachtige trampoline 
onder het water te realiseren, waarbij je ook kon zwem-
men. De elfjarige Isa had samen met haar moeder het 
park vanaf  het metroviaduct ontworpen. Een groen park 
met veel bomen, planten en een strand. Het metroviaduct 
is ook vergroend en direct verbonden met het park. 
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Young Business School 
 
Twee groepen van de Young Business School Rotterdam 
(YBSR), één onderbouw (12 – 13 jaar) en één bovenbouw 
(14 – 15 jaar), hebben we gevraagd hoe hun ideale park 
eruitziet. Hun droompark hebben ze tijdens een workshop 
vertaald in een collage en gepresenteerd aan de klas. In 
totaal hebben zo’n 40 kinderen aan deze workshop mee- 
gedaan. Het viel tijdens de workshop op dat de leerlingen 
rekening hielden met anderen: kinderen, jongeren  
en ouderen. 
 
Bij de inrichting van het park vinden enkele groepjes een 
duidelijke entree belangrijk – in de vorm van een poort 
bijvoorbeeld. Voldoende paden en voldoende zitgelegen-
heid (bankjes, picknicktafels) mogen niet ontbreken. Voor 
kleinere kinderen komen er speeltoestellen, maar zet deze 
niet te dicht op het water in verband met de veiligheid. 
Bomen komen in alle collages terug. Over dieren zijn de 
meningen niet eenduidig, maar weinig leerlingen willen 
honden in het park. 
 
Wat activiteiten betreft willen de jongeren graag sport-
velden en een overdekte hangplek. Enkele groepjes zien 
graag een kleurige klimmuur in het park verschijnen.  

Ook een buurthuis als uitvalsbasis voor de activiteiten. 
Iets te eten vinden de leerlingen belangrijk. Een snackbar 
of  kraampje zien we op veel collages terug. Een open-
luchtbioscoop doet het ook goed – buiten een filmpje 
kijken – dat zien ze wel zitten! Ook dachten de leerlingen 
na over de veiligheid in het park en hoe ze dat kunnen 
waarborgen. Lantaarnpalen worden vaak opgeplakt. Deze 
leerlingen hechten aan goede verlichting ‘s avonds. Een 
uitkijktoren wordt door een groep jongens bedacht zodat 
de handhavers overzicht kunnen houden op het park, 
water en de schepen. 
 
Bijzonder is te vermelden dat de school geen eigen buiten-
ruimte/schoolplein heeft. Het dakterras wat was voorzien 
voor leerlingen blijkt in de praktijk niet te werken als school-
plein en is zodoende gesloten. Voor de buitenlucht zijn 
de leerlingen nu aangewezen op een kort strookje straat 
aan de schaduwkant van hun gebouw waar ze wegwaaien 
en niet kunnen zitten. Het Park Maashaven kan voor de 
leerlingen een positieve draai geven aan hun leefomgeving 
en wordt als kans gezien door zowel de schoolleiding als 
de leerlingen. 
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De Passie  
 
Vijftien leerlingen uit verschillende klassen van De Passie 
hadden zich opgegeven voor deze workshop over Park 
Maashaven. Er was een korte introductie over parken in 
Rotterdam en daarbuiten: hoe gebruik je een park en wat 
kun je er allemaal doen? Centrale vraag die de leerlingen 
gesteld werd: ‘Hoe ziet jouw ideale Park Maashaven eruit?’ 

Voordat ze zelf  in kleine groepjes (drie of  vier leerlingen)  
een vlog gingen maken, kregen ze een mini-cursus  
van Nelly dos Reis, vlogger bij Open Rotterdam. Hierbij 
besprak ze de do’s, don’ts en belangrijkste tips bij het 
maken van een vlog. Hierna konden de leerlingen aan de 
slag met hun storyboard en gingen ze naar buiten om te 
filmen. Het opgenomen filmmateriaal werd na de workshop 
door de leerlingen zelf  gemonteerd en soms voorzien van 
‘special effects’. 

 
Het zijn korte vlogs geworden met een duidelijke  
boodschap:  
 
In alle vlogs komt het gemis aan een schoolplein/buiten-
ruimte naar voren. De meeste scholieren hangen in de 
aula, chillen of  spelen (betaald) tafelvoetbal in de kantine. 
Ze mogen het dakterras niet gebruiken en mogen ook 
buiten niet voetballen. Een bezoek aan de Jumbo om de 
hoek is de enige afleiding die ze buiten hebben, waar ze 
door de beveiliging snel weer weggejaagd worden. De 
leerlingen zouden graag een plek willen om te voetballen 
of  basketbal en hockey te spelen. En dan zonder overlast 
voor de bewoners van het gebouw, waarin de school zit, 
te veroorzaken. Naast sportvelden zien ze een skatebaan, 
een pier, een wandelpad en een picknickveld voor zich. 
Eten is ook heel belangrijk en voor de warme zomers een 
waterplaats met fontein om af  te koelen. De fontein kan ook 
als ontmoetingsplek dienen. In de winter kun je het om-
bouwen tot een kampvuur waar iedereen bij elkaar komt. 

De school en de leerlingen willen graag betrokken zijn bij 
dit soort ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van het 
gebouw en waren erg enthousiast dat zij waren benaderd 
en input mochten geven. 

VLOG 1 VLOG 2 VLOG 3

https://youtu.be/_oBj0BecNAg
https://www.youtube.com/watch?v=zDyccbDJ840&feature=youtu.be
https://youtu.be/_RK9YcMAG1E


16

Vervolg

Dit reactiedocument wordt gedeeld met alle mensen 
die hebben meegedacht en is te raadplegen voor alle 
andere mensen die geïnteresseerd zijn.

De gemeente gebruikt de opgehaalde ideeën om tot een 
masterplan Park Maashaven te komen. Deze gaat in het 
tweede kwartaal van 2020 naar het college van burge-
meester en wethouders. Het college zal besluiten of  het 
geld vrijgemaakt wordt voor Park Maashaven. Daaruit  
volgt dan een voorstel aan de gemeenteraad, die uitein- 
delijk beslist of  het park er daadwerkelijk gaat komen.  
Bij groen licht  werken we het plan verder uit. 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de vervolgstappen en  
actuele ontwikkelingen? Kijk dan op onze website:  
rotterdam.nl/parkmaashaven. Mensen die dit op prijs  
stellen, krijgen informatie via e-mail. 
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Bijlagen

Stadslab Maashaven: enquête
44 deelnemers hebben deze enquête ingevuld

Uit welke wijk komt u?
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Wat vind u van het plan voor een park in de maashaven?

Anders, namelijk ...Antwoorden
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Hoe zou u het park willen gebruiken?

Anders, namelijk ...Antwoorden
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Wat zou u graag terug willen zien in het park?

Anders, namelijk ...Antwoorden

Goed Neutraal Niet goed
0

5

10

15

20

25

30

35

40

(gratis)
recreëren

ontdekken/
leren

deelnemen aan
activiteiten

bewegen ontspannen ontmoeten kortere
fietsroute

zwemmen varen/zeilen
0

5

10

15

20

25

30

ho
rec

a

bu
urt

hu
is

toi
let

ten

fie
tsr

ek
ke

n

dri
nk

wate
r

gra
sv

eld

pic
kn

ick
taf

els

ku
ns

tw
erk

en
mark

t

ho
nd

en
ve

ld

sp
ort

ve
lde

n

fitn
es

sto
es

tel
len

sp
ee

ltu
in

wate
rsp

ee
lpl

aa
ts

kli
mmuu

r

ed
uc

ati
ec

en
tru

m

uit
kij

kto
ren

bu
ite

nb
ios

sc
ha

ats
ba

an

po
diu

m

ge
tijd

en
na

tuu
r

bin
ne

nv
aa

rt

ten
nis

pa
rk

jac
hth

av
en

fru
itb

om
en

0

5

10

15

20

25

Anders, namelijk ...Antwoorden

Top 3:
1. Grasveld

2. Waterspeelplaats/Toiletten/Drinkwater/Picknicktafels

3. Kunstwerken

Zou u in de toekomst een bijdrage willen leveren aan dit park? Zo ja, op welke manier?
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Welk model heeft de meeste/minste voorkeur? (Rangschik naar 1= eerste, 3= laatste) 
(drie respondenten hadden geen voorkeur) 
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Andere ideeën en suggesties

1.   Er is in Rotterdam dringend behoefte aan open  
water om in de warme zomers te kunnen zwemmen. 
In veel steden is die mogelijkheid er. In Maashaven 
zou een unieke getijdezwembad kunnen. 

2.   Gewoon een flink park met ligweiden en de zaken 
die daar bij horen. Hoe groter hoe beter.  
Geen evenementen, maar terrein om te chillen in  
het groen te zijn en lekker te zitten of  te lopen en  
je gymnastiekoefeningen te doen. 

3.  Verbind Maassilo met het park. 

4.  Park als bestemming maar ook als knooppunt. 

5.  Binnenvaartschippers informeren. 

6.  Laat het ontstaan – laat ruimte – organisch. 

7.  Behoud de verbinding met het water. 

8.   Geul als waterrijke verbinding voor natuur en  
mens – splitsing, landschappelijk door het park. 

9.  Vaarwater voor (bestuurbare) bootjes. 

10.  Zorg voor een spirituele connectie met onze  
machtige rivier. 

11. Waterbewustwording + klimaatbewustwording. 

12. Looproutes naar omgeving. 

13.  Graag openbaar en voor iedereen toegankelijk,  
 zoals in het Zuiderpark. 

14. Strand en uitkijktoren. 

15. Als het een park wordt geen getijdenpark. 

16.  Gebruik vlonders/steigers > referentie naar  
haven +- ’90. 

17. Gesegmenteerde, natuurlijke invulling. 

18. Kunst en fitnesstoestellen. 

19. Maak er mooie, groene ontmoetingsplekken. 

20.  Gedeelte overdekt voor workshops en  
tentoonstellingen. 

21.  Dat kinderen uit de wijken eromheen het park  
ontwerpen. 

22. Kampvuur Rotterdam! 
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Centrale bijeenkomst: enquête
Aan de live en schriftelijke enquête deden maximaal 149 mensen mee. 

1. Uit welke wijk komt u? 
 N=146
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2. Wat vindt u van het plan voor een park in de Maashaven? 
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3. Hoe zou u het park willen gebruiken? 
 N=118
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Wat zou u meer in het park willen doen?

4. Wat zou u graag terug willen zien in het park? 
 N=132
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Ja, als vrijwilliger, in beheer en onderhoud

Ja, een financiële bijdrage

Ja, meedenken (in het ontwerp)

Ja, in programmering en organiseren van activiteiten

Nee, ik wil niet bijdragen

Niet geantwoord
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Eilandpark

Dijkpark

Stad & park

Wat zou u nog meer terug willen zien in het park?
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Centrale bijeenkomst: ideeën en suggesties
Deze ideeën en suggesties zijn opgehaald in het tweede gedeelte van de centrale bijeenkomst. 

Model 1: Eilandpark
Top 
 

• De vorm van het park

• Doordat het park lager ligt blijft het  

havengevoel behouden

• Ruimte voor binnenvaartschippers blijft 

behouden

• Dras-plas-moeras-‘oer’natuur

• Meer natuur

• Enige reële optie: behoud de binnenvaart 

en mening vanuit bewoners Katendrecht

• Zorg voor meer variatie in flora & fauna

• Beste optie, klein houden, water en  

binnenvaart  

behouden. Alleen natuur/getijdenpark. 

Houd je aan oorspronkelijke plan.

• Van de 3 de beste optie. Behoud zoveel 

mogelijk haven

• Meer geld over voor de rest van Zuid

• Kleinst dus meeste ruimte voor schepen

• Meest gewenst voor mij mits voldaan 

aan aantal voorwaarden: 24/7 toezicht in 

verband met overlast, geen evenementen-

terrein maar puur park voor omwonenden 

en geen commerciële uitbuiting

• Dit is het enige park dat binnen de afspra-

ken valt, dus heeft draagvlak

• Behoud binnenvaart

• Kleinste omvang

• Prachtige visie (getijden)

Flop 
 

• Toezicht hangjongeren 24/7?

• Zicht op water verdwijnt voor bewoners 

Musa

• Aanloop naar bebouwing

• Geen toekomstige bebouwing

• Minder aansluiting wijken

• Zolang metro bovengronds is op Zuid blijft 

het een postzegel

• Zorg voor integraal plan om de problemen 

op Zuid op te lossen

• Niet dempen van blauw voor groen,  

vervang asfalt  

voor groen

• Klein kanaaltje aan de achterzijde  

lijkt plastic opvang te zijn in plaats van  

plek om kano te varen

• Trekt ongedierte en overlast aan

• Glijdende schaal naar woningbouw

• Oppervlak (in verhouding klein)

• Verplaatsen naar Rijnhaven

• Er is geen verlichting ingetekend?  

Hoe dan qua toezicht?

• Wel bang voor zwerfvuil langs de kade (water)

• Wordt een paradijs voor ratten

• Strook te smal langs metro/wallijn

• Wat zijn de afstanden? Hoe groot/klein is het?

• Metro ondergronds tussen Rijnhaven en 

Maashaven en maak daar groen

• Karwei weg en gebruik die ruimte

• Verbind de huidige groenvoorzieningen 

(Afrikaanderwijk etc.) met elkaar. Hou de 

Maashaven voor de schippers

• Richt het zo in dat het niet uitnodigend is voor 

hangen/misbruik (zoals nu het balkon aan de 

Maas daar wel toe uitnodigt)

• Geen brug

• Maak aub geen verbinding met Brielsebaan. 

Dit trekt ratten en overlast aan

• Hoe waarborg je veiligheid (drugsdealers 

Maashaven e.o., hangjongeren etc.)

• Voor alle drie modellen: zorg vooraf  dat dit 

nooit een evenemententerrein (met extra 

overlast) wordt maar 365 dagen per jaar een 

park blijft

• Elk park zorgvuldig onderhouden in verband 

met overlast

• Natuurlijk aangeslibde eilandje(s) met riet en 

vogels, zwanen

• Liever de Pleinweg aanpakken

• Park is glijmiddel naar woningprogramma 

immers wie ziet toe op het park (sociaal) om 

te voorkomen dat het niet luguber wordt. Er 

zijn geen directe omwonenden: zitten achter 

4-baans weg. Na park zal woningprogramma 

nodig zijn om te gaan zorgen voor toezicht

• Brug waar boten onderdoor kunnen. ’s Nachts 

park afsluiten, kan met de bruggetjes

• Binnenvaart is niet tegen park, mits voldoende 

ligplekken en voorzieningen om overlast tegen 

te gaan (drugsdealers, criminaliteit)

• Inspraak handhaven

• Binnenvaart koesteren en weten wat deze zoal 

doen: een hoop vrachtwagens van de weg 

houden. Daardoor kan het asfalt beter benut 

worden voor een park.

• Uitloop Now&Wow naar park met jongeren  

’s nachts. Vuilophoping. Nu is er geen overlast

Suggesties
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Model 2: Dijkpark
Top 
 

• Veel verbinding omliggende wijken

• Goed plan

• Meer groen

• Goede tussenweg tussen model 1  

en model 3

• Maassilo betrekken bij park

• Mooi

• Fase 1 van dit model kan, fase 2 is te groot

Flop 
 

• Geluidshinder van weg op gelijke hoogte, 

water draagt enorm

• Park is opmaat naar woningbouw

• Slecht plan, jaagt de binnenvaart weg

• Liever de kades groen maken en wandelen 

langs het water door het groen. Beste van 

beide werelden

• Havengevoel mist door hoogte

• Ligplaatsen moeten weg

• Trekt overlast aan

• Waardevermindering woningen

• Glijdende schaal naar woningbouw

• Park zonder goede rand is gedoemd te 

mislukken. Voorstel moet óf  inclusief  rand 

bestaand óf  nieuwe rand (woningen?)

Suggesties

• Voorstadium van bebouwing?

• Slecht plan

• Zwemwater

• Slecht plan

• Haal ideeën van goede voorbeelden uit 

Rotterdamse parken in plaats van zo’n duur 

extern bureau

• De weg is de barrière, niet de kademuur

• Voor alle parken: hoe worden de nijlganzen 

die elk park op Zuid onderschijten en daar-

mee recreëren onprettig maken voorkomen/

geweerd?

• Maak het mogelijk om te zwemmen

• Barrière Maashaven Oostzijde en metro 

weg: verbinding Afrikaanderwijk met 

Maashaven

• Hoe kan ik de ideeën leveren voor een plan 

wanneer ik het niet kan bestuderen? Geldt 

voor alle plannen

• Zo verdwijnt het uitzicht op de Maassilo. 

Industrieel erfgoed

• Liever geen park. Zeker geen programme-

ring, water is akoestische versterker

• Niet doen in verband met geluidsoverlast

Model 3: Dijkpark
Top 

• Shortcut Maassilo/Katendrecht

• Verbinding

• Brug, boardwalk is vet

• Park wel gewenst door bewoners van 

Katendrecht

• Geen ruimte voor woningbouw

• Ruimte voor sporters en gezinnen

• Verbinding met Maassilo

• Ik kan hier lekker wonen, groetjes de Rat

• Oppervlak (prachtige verharding)

Flop 
 

• Getijdenpark sowieso slecht idee omdat het 

vol met afval komt te liggen met zuidwesten-

wind. Gevolg: ratten, vuil, stank

• Park in Maashaven niet gewenst door bewo-

ners van Katendrecht. Maskeren van echte 

problemen op Zuid, zonde van het geld. 

Je vervangt blauw voor groen, is zinloos. 

Klimaatverandering vraagt om vervangen 

van grijs (asfalt) voor groen, niet blauw. Wij 

houden van de binnenvaart, schepen en 

vinden het goed zoals het is.

• Te groot

• Park is opmaat naar woningbouw

• Te groot, gaat ten koste van ligplaatsen 

binnenvaart

• Te groot en geschikt voor toekomstige 

bebouwing

• Visieloos. Maak het getijdenpark zo groot 

als dit qua oppervlakte

• Te weinig plek voor binnenvaart

Suggesties

• Geen pretparkachtige dingen graag

• Dit is het slechtste van de 3 modellen

• Te veel water verdwijnt. Wij hebben een woning 

gekocht aan het water, niet in een woonwijk. 

Red de binnenvaart ook

• Water blijven betrekken in park

• Metro ondergronds, dan is Afrikaanderwijk 

verbonden met water en/of  park: kans

• Parkeeroverlast Tarwewijk (met name 

Mijnsherenlaan) tijdens evenementen Ahoy/

Maassilo/Zuidplein. Voorstel: betaald parkeren 

verlengen naar 23.00 uur en zaterdag en 

zondag

• Svp rekening houden met overige projecten in 

de buurt zoals attractiepark Rotterdam en SS 

Rotterdam: de omgeving van de Maashaven 

wordt zo een groot pretpark

• Gevaar voor waardeverlies van huizen

• Als Now&Wow ’s ochtends leegloopt (zeker 

met mooi weer) komt daar gigantische herrie 

en afval (rotzooi) van

• Ik kan hier lekker wonen, groetjes de Rat
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Bijeenkomsten kinderen en 
jongeren: resultaten
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Platform Katendrecht  
Ontwerp je droompark 
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Young Business School 
Hoe ziet je droompark eruit?
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